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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè â Óêðà¿í³ º

Мобільні групи з моніторингу дотримання
прав людини в Україні є!
ВСТУПНЕ СЛОВО
Íåîáõ³äíî âèçíàòè, ùî ïèòàííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè çàâæäè
áóëè «ïðîáëåìíèìè» äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ì³ë³ö³¿. Òðàäèö³éíî äî íüîãî íå
ñòàâèëèñÿ ñåðéîçíî, äîòðèìàííÿ ïðàâ äåêëàðóâàëîñÿ, àëå íå âò³ëþâàëîñÿ â æèòòÿ, âîíè íå âèíîñèëèñÿ íà îáãîâîðåííÿ ³ ð³äêî âèçíàâàëèñÿ
ôàêòè ïîðóøåííÿ.
Ìîæíà íàâåñòè äîâîë³ øèðîêèé ïåðåë³ê ÷èííèê³â òàêîãî ñòàâëåííÿ: íå ïðàöþº ìåõàí³çì ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà; â³äîì÷³ äîêóìåíòè íå çàâæäè â³äïîâ³äàþòü ñòàíäàðòàì ïðàâ ëþäèíè, íå äîòðèìóºòüñÿ ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³ çàòðèìàíî¿ îñîáè; æîðñòêèé êîíòðîëü çà ïîêàçíèêàìè
ðîçêðèòòÿ çëî÷èííîñò³, ÿêèé º ïðîâ³äíèì ïîêàçíèêîì ä³ÿëüíîñò³
ÎÂÑ, ùî ñïîíóêàº êåð³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â âèìàãàòè â³ä
ï³äëåãëèõ çàñòîñîâóâàòè áóäü-ÿê³ çàñîáè ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â; íàÿâí³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíî¿ çàëåæíîñò³ ñë³ä÷èõ â³ä íà÷àëüíèê³â ÎÂÑ; çàêðèò³ñòü ôàêò³â ïðî çàñòîñóâàííÿ êàòóâàíü; â³äñóòí³ñòü ñòàòèñòèêè
ïðî çàñòîñóâàííÿ êàòóâàíü ó ñèñòåì³ ÌÂÑ, çàòÿãóâàííÿ ðîçãëÿäó
ñêàðã çà ôàêòàìè êàòóâàíü; ïîðóøåííÿ ïðàâà çàòðèìàííÿ íà àäâîêàòñüêèé çàõèñò ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ; õàëàòíå ñòàâëåííÿ äî âèïàäê³â êàòóâàíü ç áîêó ïðîêóðàòóðè òà ñóäó; â³äñóòí³ñòü ðåàëüíîãî
ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ÎÂÑ; ñïàäùèíà ìèíóëèõ ÷àñ³â
òîùî. Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî â 2004 ð. Õàðê³âñüêèì
íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äî 84% çàòðèìàíèõ
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè îñ³á çàçíàþòü ïñèõ³÷íîãî ÷è ô³çè÷íîãî
íàñèëüñòâà, á³ëüøå ïîëîâèíè îïèòàíèõ âêàçóþòü íà òå, ùî ï³ä ÷àñ
ñë³äñòâà ¿õ áèëè, à 13% – âêàçóþòü íà çàñòîñóâàííÿ ïðîòè íèõ ñïåö-
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
çàñîá³â ï³ä ÷àñ êàòóâàíü (äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ â Õàðê³âñüê³é,
Îäåñüê³é, Äîíåöüê³é, Êè¿âñüê³é, Ëüâ³âñüê³é îáëàñòÿõ).
Çà äàíèìè Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðîòÿãîì 2005 ð.
äî ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè íàä³éøëî ïîíàä 17 òèñÿ÷ çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðîê ôàêòè çíàéøëè ï³äòâåðäæåííÿ ó 2 208 âèïàäêàõ, ùî
ñêëàäàº 13% â³ä ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Çà 4,1 òèñ. ìàòåð³àë³â, íàïðàâëåíèõ äî îðãàí³â ïðîêóðàòóðè òà ÑÁÓ ïîðóøåíî 353 êðèì³íàëüí³
ñïðàâè, ñêëàäåíî 144 ïðîòîêîëè ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ä³ÿíü,
äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 2 072 ïðàö³âíèêè, ç
ÿêèõ 190 çâ³ëüíåíî ç îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Óñüîãî â 2005 ð. çà
ìàòåð³àëàìè âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ñòîñîâíî ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ ïîðóøåíî 685 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ, ùî â 3,1 ðàç³â á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2004 ð. (221). Çàñóäæåíî 146 êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â.
Ó 2005 ð. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âèí³ñ 123 ð³øåííÿ
ïðîòè Óêðà¿íè. Ç 2001-ãî ïî 2004 ð. óñüîãî áóëî âèíåñåíî 23 ð³øåííÿ.
Ê³ëüê³ñòü ñïðàâ, ðîçãëÿíóòèõ Ñóäîì ïðîòè Óêðà¿íè, êàòàñòðîô³÷íî
çá³ëüøóºòüñÿ ³ òàêà òåíäåíö³ÿ, çà äàíèìè åêñïåðò³â, áóäå ïîñèëþâàòèñÿ. Íà ïî÷àòîê 2006 ð. íà éîãî ðîçãëÿä³ òà íà êîìóí³êàö³¿ çíàõîäÿòüñÿ 12 ñïðàâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ÀÐ Êðèì, ì. Êèºâà, Õàðê³âñüêî¿, Äîíåöüêî¿ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñòåé. Òàêà ñèòóàö³ÿ ïîòðåáóâàëà òà ïîòðåáóº áåçïðåöåäåíòíèõ ä³é ç
áîêó ÌÂÑ Óêðà¿íè.
Ó òîé ôàêò, ùî ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ ïðàâ
ëþäèíè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè áóäóòü ñòâîðåí³ â Óêðà¿í³ ³ ïî÷íóòü çàòâåðäæóâàòè ñåáå â ÿêîñò³ ðåàëüíîãî ìåõàí³çìó ñï³âïðàö³ ì³ë³ö³¿ ç ïðàâîçàõèñíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ùå äâà
ðîêè òîìó íåìîæëèâî áóëî íå ò³ëüêè ïîâ³ðèòè, àëå é íàâ³òü ïåðåäáà÷àòè òàêó ìîæëèâ³ñòü. Àëå ñüîãîäí³, â ëèñòîïàä³ 2006 ð., ìîæíà
âïåâíåíî ñòâåðäæóâàòè, ùî óêðà¿íñüêèì ó÷åíèì òà ïðàâîçàõèñíèêàì
çàâäÿêè ï³äòðèìö³ òà ðîçóì³ííþ ç áîêó êåð³âíèöòâà ÌÂÑ Óêðà¿íè,
îñîáèñòî Þ.Â. Ëóöåíêà, âäàëîñÿ ñòâîðèòè òà çàïðîâàäèòè íà âñ³é
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ííîâàö³éíèé ìåõàí³çì ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ
ïðàâ ëþäèíè îðãàíàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Öå – ìîá³ëüí³ ãðóïè…
Ïðàöþþ÷è â 2004-2006 ðð. Ðàäíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè òà ãåíäåðíèõ ïèòàíü, ÿ áóëà îñîáèñòî ïðè÷åòíà äî ñòàíîâëåííÿ òà ïî÷àòêó ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï. ¯õ ³ñòîð³ÿ
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íå º ïðîñòîþ, àëå âàðòîþ òîãî, ùîá ¿¿ çíàëè ÷èòà÷³ ö³º¿ êíèãè. Öåé
äîñâ³ä ìîæå ñòàòè ïîøòîâõîì äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ¿õ ðîáîòè â ñèñòåì³
ÌÂÑ Óêðà¿í³, à ìîæå, íà ùî ÿ äóæå ñïîä³âàþñü, ñòàíå â³äïðàâíîþ
òî÷êîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ïîä³áíèõ ãðóï â ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ â³äîìñòâàõ, îñîáëèâî â Äåðæàâíîìó äåïàðòàìåíò³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.
Çðîáèìî êîðîòêèé ³ñòîðè÷íèé åêñêóðñ.
²í³ö³àòîðàìè ñòâîðåííÿ òàêèõ ìîá³ëüíèõ ãðóï ñòàëè ôàõ³âö³ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà
Õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè â 2004 ð. Íà ïî÷àòêó 2005 ð. ¿õ äîñâ³ä áóëî âèâ÷åíî òà óçàãàëüíåíî, îö³íåíî ÿê ïîçèòèâíèé, à ðîçðîáëåíèé ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ ìîá³ëüíèõ ãðóï âèçíàíî åôåêòèâíèì äëÿ
çàïðîâàäæåííÿ ó âñ³é ñèñòåì³ ÌÂÑ Óêðà¿íè. Òàê íàðîäèâñÿ Íàêàç
Ì³í³ñòðà ¹ 536 â³ä 8 ëèïíÿ 2005 ð.
Â³äïîâ³äíî äî íüîãî ìîá³ëüí³ ãðóïè áóëè ñòâîðåí³ íà áàç³ â³äîì÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç ðîçðàõóíêó ïî îäí³é ãðóï³ íà çàêð³ïëåíó
îáëàñòü ÷è çàë³çíèöþ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì. Çà öåé ïðîöåñ ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñëè ðåêòîðè ÂÍÇ ÌÂÑ. Íàêàçîì ïåðåäáà÷àëîñÿ âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ìîá³ëüíèõ ãðóï ôàõ³âö³â ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â
ïîñò³éíîãî ñêëàäó, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ òà íàóêîâî¿ ðîáîòè ó
ñôåð³ äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà, çàõèñòó ¿õí³õ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â, à òàêîæ çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè
êîæíî¿ ãðóïè ïî äâà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðàâîçàõèñíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, çàðåºñòðîâàíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Î÷îëþâàëè ãðóïè ïîì³÷íèêè Ì³í³ñòðà, ÿê³ º éîãî ïðåäñòàâíèêàìè â
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ
2005 ð. Àïàðàòîì Ì³í³ñòðà ñï³ëüíî ç ôàõ³âöÿìè Õàðê³âñüêîãî ³íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü áóâ ïðîâåäåíèé íàâ÷àëüíèé ñåì³íàð
äëÿ âñ³õ ïîì³÷íèê³â Ì³í³ñòðà – ïðåäñòàâíèê³â Ì³í³ñòðà â îáëàñòÿõ.
Ï³ñëÿ öüîãî ðîçïî÷àëàñÿ ïðàêòè÷íà ðîáîòà ìîá³ëüíèõ ãðóï.
Ïåðø³ âè¿çäè áóëè çðîáëåí³ â âåðåñí³-æîâòí³ 2005 ð. Çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãó òà àíàë³çó âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü ãîòóâàëèñÿ çâ³òè,
à òàêîæ íàóêîâî-îá´ðóíòîâàí³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ îðãàí³â ³
ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ïèòàíü íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü çàêîííîñò³ òà êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â
¿õ ä³ÿëüíîñò³.
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Àëå, ÿê áóäü-ÿêèé íîâèé òà íåòðàäèö³éíèé êðîê, ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç³òêíóëèñÿ ç íèçêîþ ïðîáëåì ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³: öå é ïèòàííÿ îðãàí³çàö³éíîãî ïëàíó, (îñîáëèâî, êîëè çà âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì
çàêð³ïëåíî äåê³ëüêà îáëàñòåé), ìåòîäè÷íîãî, ô³íàíñîâîãî, êàäðîâîãî
òîùî. Òàê, ñêëàäíî áóëî îðãàí³çóâàòè ðîáîòó â òèõ îáëàñòÿõ äå â³äñóòí³ ÂÍÇ ÌÂÑ Óêðà¿íè. Íåïðîñòî â äåÿêèõ îáëàñòÿõ ðîçâèâàëàñÿ âçàºìîä³ÿ ç óïðàâë³ííÿìè âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè. Í³ â óñ³õ îáëàñòÿõ â³äðàçó áóëè çíàéäåí³ ïàðòíåðè ç ïðàâîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é. Õàðê³âñüêà
ïðàâîçàõèñíà ãðóïà ï³äãîòóâàëà òà íàä³ñëàëà ñïèñîê ïàðòíåðñüêèõ
íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿêèì àêòèâíî êîðèñòóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè
Ì³í³ñòðà â îáëàñòÿõ, àëå, íà æàëü, â³í íå ïîêðèâàâ óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè, íàïðèêëàä, Äí³ïðîïåòðîâñüêó, à â ì. Êèºâ³ äåÿê³ ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿ â³äìîâèëèñÿ áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï.
ßê öå íå ïàðàäîêñàëüíî çâó÷èòü, àëå â³äêðèò³ñòü ÌÂÑ Óêðà¿íè
äî ñï³âïðàö³ ç ïðàâîçàõèñíèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè â 2005 ð.
íàøòîâõíóëàñÿ íà íàñòîðîæåíå ñòàâëåííÿ òà íàâ³òü íåðîçóì³ííÿ ç
áîêó äåÿêèõ ³ç íèõ. Â³äñóòí³ñòü â ìîá³ëüíèõ ãðóïàõ ó äåÿêèõ îáëàñòÿõ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðèçâåëî é äî â³äñóòíîñò³
åëåìåíò³â ãðîìàäÿíñüêî¿ êðèòèêè é ïåðåòâîðþâàëî âè¿çäè ìîá³ëüíèõ
ãðóï íà êîìïëåêñí³ ïåðåâ³ðêè ðàéîííèõ â³ää³ë³â ì³ë³ö³¿. Òîìó àêòèâíà ïîçèö³ÿ ïðàâîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é – öå çàïîðóêà åôåêòèâíî¿
ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè.
Äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï, ðîç’ÿñíåííÿ ¿õ îñíîâíî¿
ì³ñ³¿ òà ïðèíöèï³â ðîáîòè çà ìîºþ ³í³ö³àòèâîþ òà ó÷àñòþ áóëè ïðîâåäåí³ ðîáî÷³ ñåì³íàðè-íàðàäè íà áàç³ ÂÍÇ ÌÂÑ â Êèºâ³, Õàðêîâ³, Ê³ðîâîãðàä³, Õåðñîí³, Äîíåöüêó, Ëóãàíñüêó, Ëüâîâ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó.
24 ëþòîãî 2006 ð. ÌÂÑ Óêðà¿íè, Õàðê³âñüêîþ ïðàâîçàõèñíîþ
ãðóïîþ, çà ï³äòðèìêè Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó «Â³äðîäæåííÿ» íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ÌÂÑ ïðîâåäåíèé íàâ÷àëüíèé
ñåì³íàð-òðåí³íã äëÿ ìîá³ëüíèõ ãðóï, ó÷àñòü â ÿêîìó âçÿëè áëèçüêî 70
ó÷àñíèê³â. Íà íüîìó ï³äí³ìàëèñÿ òà îáãîâîðþâàëèñÿ îðãàí³çàö³éí³
òà ìåòîäè÷í³ ïèòàííÿ, éøëè äèñêóñ³¿ ç ïðèâîäó ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â
ìîá³ëüíî¿ ãðóïè òà ¿õ ìåæ. Àëå ãîëîâíå – ïîçíàéîìèëèñÿ îäèí ç îäíèì ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿í³ ³ âïåâíèëèñÿ â òîìó, ùî
âîíè íå îäèíîê³, ùî º êîëåãè òà îäíîäóìö³ â óñ³é êðà¿í³, ÿê³ ìàþòü
ñõîæ³ ïðîáëåìè òà ñõîæ³ áàæàííÿ çì³íèòè ñèòóàö³þ íà êðàùå.
Ïðîâåäåí³ äèñêóñ³¿ âèÿâèëè é íàãàëüíó ïîòðåáó â çì³í³ íàêàçó
536, ÿêèé íå ì³ñòèâ â ñîá³ óñ³ íåîáõ³äí³ ïîëîæåííÿ äëÿ ðîáîòè ìî-
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á³ëüíèõ ãðóï. Ñâîþ ïîçèòèâíó ðîëü ç³ãðàëà â ï³äòðèìö³ òà ðåàë³çàö³¿
ðîáîòè ïî çì³íó íàêàçó é Ãðîìàäñüêà Ðàäà ÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïèòàíü
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè, ÿêà áóëà ñòâîðåíà â ãðóäí³ 2005 ð., îñê³ëüêè íà ¿¿ çàñ³äàííÿõ êîæíîãî ðàçó îáãîâîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï, ¿õ ïîçèòèâíèé äîñâ³ä òà ïðîáëåìè. Íàéñóòòºâ³øà
ç íèõ – ïðîáëåìà ðåàãóâàííÿ íà âèÿâëåí³ ôàêòè òà ïîðóøåííÿ ç
áîêó êåð³âíèê³â ðàéîííèõ â³ää³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ÓÌÂÑ.
Ó òîìó æ 2005 ð. ðîçïî÷àëèñÿ ïåðåãîâîðè ç Îðãàí³çàö³ºþ ç áåçïåêè
òà ñï³âðîá³òíèöòâà â ªâðîï³, ÿêà çàö³êàâèëàñÿ íîâîþ ôîðìîþ ðîáîòè
ÌÂÑ Óêðà¿íè ³ ïîîá³öÿëà ï³äòðèìêó äëÿ ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â-òðåí³íã³â ó÷àñíèê³â ìîá³ëüíèõ ãðóï. ßê ðåçóëüòàò ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ç ö³ºþ
âïëèâîâîþ ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ â æîâòí³-ëèñòîïàä³ 2006 ð. ÷ëåíè ìîá³ëüíèõ ãðóï ç óñ³õ îáëàñòåé ðåã³îí³â âçÿëè ó÷àñòü â íàâ÷àëüíèõ
ñåì³íàðàõ-òðåí³íãàõ, îðãàí³çîâàíèõ ÌÂÑ Óêðà¿íè, Êîì³òåòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîîõîðîííî¿
ä³ÿëüíîñò³, Õàðê³âñüêèì ³íñòèòóòîì ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü, ðåçóëüòàòè
ÿêèõ òàêîæ çíàéøëè â³äáèòòÿ â öüîìó ïîñ³áíèêó.
Ìîá³ëüí³ ãðóïè, ÿê³ çàïðàöþâàëè â 2005 ð. òà íàäàëè áàãàòî ³íôîðìàö³¿ â ñôåð³ ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè, â 2006 ð. áóëè ðåîðãàí³çîâàí³ é äîñ³ çíàõîäÿòüñÿ â ñèòóàö³¿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó. Àëå
öåé ðîçâèòîê âàðòî íàçâàòè íå êðèçîâèì, à ñòàá³ë³çàö³éíèì, â³í áóäå
ïðîäîâæóâàòèñÿ é äàë³, âáèðàþ÷è â ñåáå íàéêðàùèé äîñâ³ä îêðåìèõ
ãðóï, ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà òåîðåòè÷íèõ íàïðàöþâàíü,
ïðàâîâ³ ³íñòðóìåíòè, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ çàâäÿêè ðàòèô³êàö³¿ ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â â ãàëóç³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, ïåðø çà âñå – Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó ïðîòè êàòóâàíü, íåëþäñüêîãî òà òàêîãî, ùî
ïðèíèæóº ëþäñüêó ã³äí³ñòü ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ, ÿêèé äîïîâíþº â³äïîâ³äíó êîíâåíö³þ ÎÎÍ ïðîòè êàòóâàíü.
Ðàòèô³êàö³ÿ Ïðîòîêîëó çîáîâ’ÿçóº êðà¿íè-ó÷àñíèö³ ñòâîðþâàòè
àáî ï³äòðèìóâàòè ³ñíóþ÷³ íàö³îíàëüí³ ìåõàí³çìè çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì, â òîìó ÷èñë³ ñèñòåìó â³äâ³äóâàíü ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Ôàêòè÷íî ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ïèòàíü ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ ïðàâ
ëþäèíè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ìîæíà ââàæàòè îäíèì ç òàêèõ íàö³îíàëüíèõ ìåõàí³çì³â, ÿêèé â³äïîâ³äàº äóõó òà âèìîãàì Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó, îñê³ëüêè âîíè âèõîäÿòü çà â³äîì÷³
ìåæ³, çàëó÷àþ÷è äî ñâîº¿ ðîáîòè ïðàâîçàõèñí³ îðãàí³çàö³¿.
Çãàäàºìî ñòàòòþ 18 öüîãî äîêóìåíòó: «Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ òàêîæ
ìàþòü âæèâàòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òîãî, ùîá åê-
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ñïåðòè íàö³îíàëüíîãî ïðåâåíòèâíîãî ìåõàí³çìó ìàëè íåîáõ³äíèé
ïîòåíö³àë òà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ». Ïðàêòè÷íèé ïîñ³áíèê «Ìîá³ëüí³
ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ» ñòàâ ïåðøîþ, ³, ñïîä³âàþñü, âäàëîþ òà êîðèñíîþ ñïðîáîþ óçàãàëüíèòè íàïðàöüîâàíèé
äîñâ³ä òà çàïðîïîíóâàòè øëÿõè âèð³øåííÿ íàêîïè÷åíèõ äëÿ ïîêðàùåííÿ çíàíü òà íàâè÷îê óñ³õ ó÷àñíèê³â ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Óñï³õ³â âñ³ì, õòî áåðå ó÷àñòü â ö³é íåëåãê³é, àëå äóæå âàæëèâ³é
ñïðàâ³!
Êàòåðèíà Ëåâ÷åíêî,
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ÷ëåí êîì³òåòó
ç ïèòàíü çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî
ïðàâîçàõèñíîãî öåíòðó «Ëà Ñòðàäà – Óêðà¿íà»

22 ëèñòîïàäà 2006 ð.
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Історія створення та функціонування мобільних
груп із моніторингу дотримання конституційних
прав та свобод громадян
Ïðîáëåìàòèêà äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè â îïåðàòèâíî-ñëóæáîâ³é ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç’ÿâèëàñÿ
ï³ñëÿ îçíàéîìëþâàëüíîãî â³çèòó äåëåãàö³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè äî Ñòðàñáóðãà â 1997 ðîö³ íà çàïðîøåííÿ Ïðîãðàìè Ðàäè ªâðîïè «Ïîë³ö³ÿ
òà ïðàâà ëþäèíè ó 1997-2000 ðð.», äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøîâ ïðîôåñîð
Â.Î. Ñîáîëºâ. Ç òîãî ÷àñó ïî÷àëàñÿ ðîáîòà â Óí³âåðñèòåò³ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ì. Õàðêîâà ³ç ë³òåðàòóðîþ çà äàíîþ ïðîáëåìàòèêîþ. Çãîäîì
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó ðàìêàõ ñï³âðîá³òíèöòâà ç Ïðîãðàìîþ Ðàäè ªâðîïè «Ïîë³ö³ÿ òà ïðàâà ëþäèíè â 21 ñòîë³òò³» ïðîòÿãîì 2003-2004 ðîê³â îðãàí³çóâàâ òà ïðîâ³â ñåð³þ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â (8) äëÿ ïðàö³âíèê³â êðèì³íàëüíîãî áëîêó, ñë³ä÷èõ òà
âèêëàäà÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè ÌÂÑ Óêðà¿íè, à
ñàìå: ñåð³ÿ òðåí³íã³â «Ïîë³ö³ÿ òà ïðàâà ëþäèíè: «Âïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â âèêëàäà÷à», ÿê³ áóëî ïðîâåäåíî â Õàðêîâ³, Ñóìàõ, Çàïîð³ææ³,
Îäåñ³, Àëóøò³, òà â ÿêèõ óçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 160 ó÷àñíèê³â ç 10 ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ïðîòÿãîì ë³òà 2004 ð. áóëî ïðîâåäåíî òðè ñïåö³àë³çîâàíèõ òðåí³íãè «Ïðîöåñóàëüíå ³íòåðâ’þ», ÿê³ áóëî ïðèñâÿ÷åíî çàïðîâàäæåííþ íîâèõ ìåòîä³â ïðîâåäåííÿ äîïèòó íà äîñóäîâîìó ñë³äñòâ³.
Ùå äâà òðåí³íãè áóëî ïðèñâÿ÷åíî ïðàâàì ï³äë³òê³â òà òðåí³íã ç ïðàâ
ëþäèíè äëÿ îñ³á, ÿê³ âæå áðàëè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ òà âèÿâèëè îñîáëèâó çàö³êàâëåí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâ ëþäèíè é ðîáîòè ïîë³ö³¿.
Òðåí³íãè ïðîâîäèëèñÿ çà îäíîòèïíîþ ïðîãðàìîþ, ùî âêëþ÷àëà:

– знайомство з процесом реалізації Програми Ради Європи «Поліція і права людини в ХХІ столітті»;
– ознайомлення слухачів з Європейською конвенцією про захист
прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ);
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– презентацію експертом Центру прав людини при Університеті
Есекс (Об’єднане Королівство) Ральфом Крошоу навчального посібника для викладача «Права людини і правоохоронні органи»;
– розробку учасниками семінару case studies для обговорення;
– ознайомлення із ситуацією порушення прав людини працівниками міліції в Україні;
– залучення учасників семінару до сучасних методів навчання.
Çà ðåçóëüòàòàìè ñåð³¿ òðåí³íã³â áóëî âèäàíî äâà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèêè: «Ïîë³ö³ÿ òà ïðàâà ëþäèíè» ³ «Ïðîöåñóàëüíå
³íòåðâ’þ».
²äåÿ ñòâîðåííÿ ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí º äîñèòü íîâîþ íå ò³ëüêè äëÿ
íàøî¿ äåðæàâè, à é óí³êàëüíîþ íà âñüîìó ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³.
Íîâèçíà ïîëÿãàº, ïî-ïåðøå, â òîìó, ùî ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ìîá³ëüíèõ ãðóï ñòàâ Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ, òîáòî ³í³ö³àòèâà ï³øëà ç ñàìî¿ ñèñòåìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ïî-äðóãå, â ìîá³ëüíèõ ãðóïàõ áåðóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè íåäåðæàâíî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü
³íñïåêòóâàòè ðîáîòó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà ïðåäìåò ïîðóøåíü
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí. Ïî-òðåòº, öå ïðàêòè÷íå
âò³ëåííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåìîêðàòè÷íèé öèâ³ëüíèé
êîíòðîëü íàä Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè äåðæàâè», ùî ôàêòè÷íî ñòâîðþº íîâó ôîðìó ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà
ä³ÿëüí³ñòþ ì³ë³ö³¿.
Ïðîòîòèïîì ìîäåë³ ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï ñòàëà ä³ÿëüí³ñòü ªâðîïåéñüêîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì òà íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî ïðèíèæóº ã³äí³ñòü, ïîâîäæåííþ ÷è ïîêàðàííþ (ÑÐÒ), ÿêèé ñèñòåìàòè÷íî çä³éñíþº ñâî¿ â³çèòè ó ì³ñöÿ, äå óòðèìóþòüñÿ îñîáè â ñòàí³ íåñâîáîäè ó äåðæàâàõ-ó÷àñíèöÿõ Êîíâåíö³¿.
Òàêîæ âàæëèâó ðîëü ó âïðîâàäæåíí³ ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï â³ä³ãðàëî
âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ðîáîòè Íåçàëåæíî¿ àñîö³àö³¿ â³äâ³äàííÿ ì³ñöü óòðèìàííÿ â ïîë³ö³¿ Îá’ºäíàíîãî Êîðîë³âñòâà. Ôàêòè÷íî öåé áðèòàíñüêèé ìåõàí³çì áóâ ñòâîðåíèé íà âèêîíàííÿ âèìîã Ôàêóëüòàòèâíîãî
ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ,
íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ
òà ïîêàðàííÿ, ÿêèé öüîãî ðîêó ðàòèô³êîâàíî Óêðà¿íîþ.
Áåçïîñåðåäí³é ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ïåðåäóâàëà òðèâàëà ðîáîòà
ôàõ³âö³â Óí³âåðñèòåòó. Áóëî ï³äãîòîâëåíî òà çàòâåðäæåíî Ì³í³ñòðîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ íàêàç ¹ 286 â³ä 17.03.2004 ð. «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
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Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ», çàòâåðäæåíå Ïîëîæåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ìîá³ëüíèõ ãðóï.
Ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï îõîïëþâàëà Õàðê³âñüêó,
Ñóìñüêó òà Ïîëòàâñüêó îáëàñò³.
Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï áóâ ïðîâåäåíèé òðåí³íã
äëÿ ó÷àñíèê³â öèõ ãðóï, â õîä³ ÿêîãî â³äáóëîñÿ ïåðâèííå çíàéîìñòâî
ïðåäñòàâíèê³â Õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè é ïðàö³âíèê³â ÍÓÂÑ
òà ²íñïåêö³é ç îñîáîâîãî ñêëàäó â³ää³ë³â ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì ó Õàðê³âñüê³é, Ñóìñüê³é òà Ïîëòàâñüê³é îáëàñòÿõ. Çà ó÷àñòþ ì³æíàðîäíèõ
åêñïåðò³â áóëî âèêëàäåíî ñó÷àñí³ ìåòîäè íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ïðàâ
çàòðèìàíèõ. Òàê, ó ÿêîñò³ ïðîâ³äíîãî åêñïåðòà ïðè íàâ÷àíí³ ÷ëåí³â
ìîá³ëüíèõ ãðóï áóëî çàïðîøåíî Ìàðêà Êåëë³, äèðåêòîðà òà çàñíîâíèêà íåäåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êîíñóëüòàíòè ç ïðàâ ëþäèíè» (Äóáë³í,
²ðëàíä³ÿ), ÿêèé ïðîòÿãîì 10 ðîê³â âõîäèâ äî ñêëàäó ³íñïåêö³éíî¿ ãðóïè ªâðîïåéñüêîãî Êîì³òåòó ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä
ãðîìàäÿí áóëî á íåìîæëèâèì áåç ó÷àñò³ Õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿
ãðóïè â îñîá³ ñï³âãîëîâè Çàõàðîâà ª.Þ., à òàêîæ ïðîâ³äíîãî åêñïåðòà, àäâîêàòà Áóùåíêà À.Ï. òà çàâ³äóþ÷î¿ ãðîìàäñüêîþ ïðèéìàëüíåþ
Êëî÷êî Ë.Ì. Ñàìå çàëó÷åííÿ íåäåðæàâíî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ îðãàí³çàö³¿,
âèêîðèñòàííÿ ¿¿ áàãàòîð³÷íîãî äîñâ³äó â çàõèñò³ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí äîçâîëèëî ïîäèâèòèñÿ íà ðîáîòó îðãàí³â ì³ë³ö³¿ ççîâí³, «ñâ³æèì îêîì», àðòèêóëþâàòè ïðîáëåìè, âíåñòè â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî íåîáõ³äíèõ çì³í â àäì³í³ñòðàòèâíó òà êðèì³íàëüíó ïðîöåäóðó.
Ïî÷àòîê ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ³ñòîðè÷íî ñï³âïàâ ³ç ïîä³ÿìè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ âèáîð³â ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â 2004 ðîö³,
òà ïåðåãëÿäîì ðîë³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêèé òîðêíóâñÿ âñ³õ
ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, âêëþ÷àþ÷è ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Óïåðøå â ³ñòîð³¿ ì³ë³ö³¿ Óêðà¿íè ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ
ñïðàâ áóëî ïðèçíà÷åíî öèâ³ëüíó îñîáó – Þð³ÿ Ëóöåíêà. Ç ïðèõîäîì
Þ. Ëóöåíêà â ÌÂÑ Óêðà¿íè áóëî ñòâîðåíî ïîñàäó Ðàäíèêà ÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè òà ´åíäåðíèõ ïèòàíü, íà ÿêó é áóëî ïðèçíà÷åíî
Ïðåçèäåíòà æ³íî÷îãî ïðàâîçàõèñíîãî öåíòðó «Ëà Ñòðàäà – Óêðà¿íà»
Êàòåðèíó Ëåâ÷åíêî. Îäíèì ³ç ïåðøèõ ¿¿ êðîê³â íà ö³é ïîñàä³ ñòàëî âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ÍÓÂÑ ó ðîáîò³ ìîá³ëüíî¿ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó
äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí. Ðåçóëüòàòîì
öüîãî ñòàëî ï³äïèñàííÿ Ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ íàêàçó ¹ 536
â³ä 08.07.2005 ð. «Ïðî ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ìîá³ëüíèõ ãðóï ç

13

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà
ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ». Öèì íàêàçîì
ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï íàäàâàâñÿ ñòàòóñ ïîñò³éíèõ òà ïîøèðþâàâñÿ íà òåðèòîð³þ âñ³º¿ Óêðà¿íè.
Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ íàêàçó ðîáîòà ìîá³ëüíèõ ãðóï ïðèâ’ÿçóâàëàñÿ
äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè ÌÂÑ Óêðà¿íè òà äî íîâîñòâîðåíîãî ³íñòèòóòó ïîì³÷íèê³â ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ – ïðåäñòàâíèê³â ó ðåã³îíàõ. Àëå òàêèé ìåõàí³çì ôóíêö³îíóâàííÿ ç³òêíóâñÿ
ç òàêèìè ïðîáëåìàìè, ÿê:

• Не в усіх регіонах є вищі навчальні заклади, їх лише 14 на 27 регіонів, а за наказом мобільні групи створюються на базі вищих навчальних закладів МВС України.
• Було виявлено регіони, у яких правозахисні організації чітко не
окреслили свою позицію щодо участі/неучасті в роботі мобільних
груп. Існують також області, де активні правозахисні організації за
час діяльності мобільних груп взагалі не проявилися. Із цим у низці регіонів зіткнулися керівники обласних міліцейських управлінь
при формуванні складу мобільних груп і, не знайшовши таких,
створили групи без участі представників правозахисного співтовариства.
• У низці регіонів міліцейське керівництво обмежило участь представників правозахисних організацій, один раз підписавши наказ
про створення мобільних груп у регіоні без можливості участі в них
інших правозахисників. Це створило надзвичайну зацікавленість
інших організацій, що не увійшли до наказу, та дало привід звинуватити сформовані групи у керованості, «кишеньковості» тощо.
• Навіть у тих регіонах, де відбувалися виїзди мобільних груп, вони відзначалися несистемністю, відрізнялися за процедурою здійснення моніторингу, кількісним та якісним складом учасників.
Ö³ òà íèçêó ³íøèõ ïðîáëåì ñë³ä áóëî âèð³øèòè ÷åðåç íàâ÷àííÿ
ó÷àñíèê³â ìîá³ëüíèõ ãðóï íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. Ïðîòÿãîì æîâòíÿ – ëèñòîïàäà çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Îô³ñó Êîîðäèíàòîðà ïðîåêò³â Îðãàí³çàö³¿ ç áåçïåêè òà ñï³âðîá³òíèöòâà â ªâðîï³ â Óêðà¿í³ áóëî
ïðîâåäåíî íàâ÷àííÿ ÷ëåí³â ìîá³ëüíèõ ãðóï ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè (100
îñ³á). Íàâ÷àííÿ áóëî ïðîâåäåíî ôàõ³âöÿìè Õàðê³âñüêîãî ³íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü: Þ. Áºëîóñîâèì, À. ×åðíîóñîâèì, Ä. Êîáç³íèì,
à òàêîæ çà ó÷àñòþ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Ê. Ëåâ÷åíêî òà ðàäíèêà ÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè òà ´åíäåðíèõ ïèòàíü Î. Ìàðòèíåí-
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²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ìîá³ëüíèõ ãðóï
êà, åêñïåðòà Õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè À. Áóùåíêà. Íàâ÷àííÿ
ïåðåâàæíî ïðîõîäèëî ³ç âèêîðèñòàííÿì àêòèâíèõ ìåòîä³â, ãðóïîâî¿
ðîáîòè, äèñêóñ³é. Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ áóëî òå, ùî â îäí³é òðåí³íãîâ³é ãðóï³ îá’ºäíàëèñÿ ñï³âðîá³òíèêè Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç îðãàí³çîâàíîþ
çëî÷èíí³ñòþ ÌÂÑ Óêðà¿íè, ïîì³÷íèêè Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè – ïðåäñòàâíèêè â ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ òà ïðåäñòàâíèêè ïðàâîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é ³ç âñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ôîðìóâàííÿ çì³øàíèõ
ãðóï ñïðÿìîâàíî íà íàëàãîäæåííÿ ïåðâèííèõ çâ’ÿçê³â ïðåäñòàâíèê³â
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é, ïîáóäîâó íàö³îíàëüíî¿ ìåðåæ³ ÷ëåí³â ìîá³ëüíèõ ãðóï.
27 æîâòíÿ 2006 ðîêó ç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè íàä³éøëî
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ íîâîãî íàêàçó â³ä 31.08.2006 ð. ¹ 894
«Ïðî îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 5074. Öå âæå
òðåò³é íàêàç çà äâîð³÷íó ³ñòîð³þ ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï, ÿêèé ìàº
á³ëüø äåòàëüíî ïðîïèñàí³ ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â ìîá³ëüíèõ ãðóï, ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ òàêèõ ãðóï, íàäàííÿ çâ³ò³â, çâ³òóâàííÿ íà çàñ³äàííÿõ ãðîìàäñüêèõ ðàä ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè â ðåã³îíàõ, à òàêîæ çàïðîïîíîâàíî ôîðìó çâ³òó, ÿêà ïîêëèêàíà óí³ô³êóâàòè
ìîí³òîðèíãîâ³ â³çèòè ïî âñ³é Óêðà¿í³. Çâ³ñíî, íàâ³òü îñòàííÿ ðåäàêö³ÿ
íàêàçó íå âèð³øóº îñòàòî÷íî âñ³ ñï³ðí³ òà ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, òàê³
ÿê óçãîäæåíèé äîñòóï ó÷àñíèê³â ìîá³ëüíèõ ãðóï äî îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â ³çîëÿòîðàõ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ïðàâî ïðîâîäèòè áåñ³äè
³ç îñîáàìè, ÿêèì ïðåä’ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ, ñòîñîâíî ÿêèõ òðèâàº
ñóäîâèé ðîçãëÿä, ïðîâîäèòè ñï³âáåñ³äè ³ç óòðèìóâàíèìè «â³÷-íà-â³÷»,
òåõíîëîã³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³
ìîá³ëüíèõ ãðóï òîùî. Ä³ÿëüí³ñòü ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí º ³ííîâàö³éíîþ,
³ òîìó âñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ìîæóòü áóòè âèð³øåí³ ëèøå â õîä³ ïîâñÿêäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç íàêîïè÷åííÿì ïåâíîãî äîñâ³äó âè¿çä³â.
Çíà÷íèé äîñâ³ä, ÿêèé óæå ìàþòü ìîá³ëüí³ ãðóïè â Õàðê³âñüê³é, Êè¿âñüê³é, Äîíåöüê³é òà Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñòÿõ äîçâîëÿº
îïòèì³ñòè÷íî ãîâîðèòè ïðî ïåðñïåêòèâè ìîí³òîðèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
öèõ ãðóï. Ê³íöåâîþ ìåòîþ ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï º ïåðåòâîðåííÿ
¿õ íà îäèí ³ç íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â, ÿê³ íåîáõ³äíî
ñòâîðèòè àáî ïðèçíà÷èòè â äåðæàâ³, ÿêà ðàòèô³êóâàëà Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë. Íàâêîëî ìîá³ëüíèõ ãðóï òà çà ¿õ çðàçêîì ìîæóòü áó-
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òè ñòâîðåí³ äåê³ëüêà ìåõàí³çì³â, ÿê³ ïðàöþâàëè á â ïåí³òåíö³àðí³é
ñèñòåì³, ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äåðæàâí³é ïðèêîðäîíí³é ñëóæá³
òà Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè, òîáòî â óñ³õ â³äîìñòâàõ, ÿê³ çà ñâîºþ êîìïåòåíö³ºþ ìàþòü ïðàâî îáìåæóâàòè ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ àáî âçàãàë³ ïîçáàâëÿòè ¿¿. Êîîðäèíóþ÷ó ðîëü ó òàêîìó êîíãëîìåðàò³ ì³ã áè
â³ä³ãðàâàòè Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäè, íà
ÿêîãî, âëàñíå, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ Ôàêóëüòàòèâíîãî
ïðîòîêîëó» áóëî ïîêëàäåíî ñòâîðåííÿ àáî ïðèçíà÷åííÿ íàö³îíàëüíîãî ÷è íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.
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Моніторинг прав людини:
поняття, види, принципи, механізми
Ïîíÿòòÿ «ìîí³òîðèíã» ì³öíî óâ³éøëî äî íàøîãî ùîäåííîãî
ëåêñèêîíó. Íåð³äêî äîâîäèòüñÿ ÷óòè òàê³ ôðàçè, ÿê «ìîí³òîðèíã ö³í
íà íåðóõîì³ñòü», «ìîí³òîðèíã âèáîð³â äî ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â»,
«ìîí³òîðèíã çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» ³ ò.ï. Ùî æ òàêå ìîí³òîðèíã? ² ÷èì â³í â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³?
²ñíóº ðÿä âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ «ìîí³òîðèíã» ÿê âèäó ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ:

Моніторинг (попереджувальний, оберігаючий) – система регулярного вимірювання змін, що відбуваються в суспільстві або якихось його
підгрупах, за умови регулярного застосування одних і тих же принципів вибірки і одного і того ж інструментарію для збору даних.
Соціально-політичний моніторинг – постійний, систематичний
збір інформації з метою спостереження і контролю над ходом розвитку якогось або соціально-політичного явища, або процесу та його
прогнозування.
Кейс-стаді – дослідження одиничних випадків феномену, який вивчається, і їх інтенсивний аналіз, що включає інтерв’ювання індивідуума, вивчення документів його життя або випадку, який із ним стався,
аналізу соціальної ситуації у світлі проблеми та формулювання основних висновків і рекомендацій щодо вирішення виниклої проблеми.
Ïðàâîçàõèñíèé ìîí³òîðèíã ìîæå âêëþ÷àòè âñ³ ö³ ïîíÿòòÿ ³ âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ ö³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ â ð³çíèõ êîìá³íàö³ÿõ. Íàéâ³äîì³ø³ éîãî âèçíà÷åííÿ:

Моніторінг/перевірка/спостереження – активний та інтерактивний
процес у суспільстві, спрямований на поліпшення ситуації в галузі
прав людини в цілому, який може мати на меті вирішення 2 завдань:
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Діагностичний моніторинг – з’ясування ситуації, причини її існування та рекомендації необхідних заходів.
Завдання розвитку в галузі прав людини, засновані на аналізі ситуації з метою запобігання, пом’якшення й вирішення ситуації в цій
галузі.
Моніторинг прав людини – це заплановане, систематизоване дослідження вибраної ділянки суспільної дійсності, що проводиться за певною схемою, з метою досягнення змін без застосування насильства.
Головна мета моніторингу – поліпшення ситуації з правами людини.
ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ:
1. Àêòèâíèé, ïëàíîâèé çá³ð ³ îáðîáêà ïî ìîæëèâîñò³ âè÷åðïíèõ
äàíèõ ïðî ñòàí ³ç ïðàâàìè ëþäèíè â êîíêðåòí³é ãàëóç³ äëÿ àíàë³çó
ñèòóàö³¿.
2. Ïîð³âíÿííÿ ä³éñíîãî ñòàíó ç ôîðìàëüíî ïðèéíÿòèì ó äåðæàâ³
çàêîíîäàâñòâîì, íîðìàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà äîñë³äæåííÿ ïðàêòè÷íîãî éîãî äîòðèìàííÿ ó äàí³é ãàëóç³.
3. Âèçíà÷åííÿ ïðè÷èí ïîðóøåíü ³ ïîøóê ðîçóìíèõ ð³øåíü çì³íè ñèòóàö³¿.
4. Íàêîïè÷åííÿ ìàòåð³àë³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèáðàíîìó íàïðÿìêó.

ФУНКЦІЇ МОНІТОРИНГУ:
Пізнавальна функція – діагноз ситуації (діагностичний моніторинг) – проводиться в тих випадках, коли ми точно не знаємо, які порушення прав людини переважають, ступінь їх порушення.
Функція підтримки дій на благо суспільства – збір аргументів для
того, щоб переконати владу і співгромадян у необхідності змін – передавати інформацію вищестоящим органам або партнерам – проводиться в тому разі, коли ми точно знаємо, яким порушенням прав людини ми хочемо запобігти (моніторинг умов роботи районних судів,
моніторинг права на свободу від катувань).
Профілактична функція або спостереження – контроль над публічною владою, коли сама присутність спостерігача є способом дії
(моніторинг виборів, моніторинг судового засідання, моніторинг дій
міліції під час демонстрації).
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Ìîí³òîðèíã, ùî ³íîä³ ïðîâîäèòüñÿ, ìîæå ñóì³ùàòè ð³çí³ ôóíêö³¿
(íàïðèêëàä, ä³àãíîñòè÷íèé ³ ïðîô³ëàêòè÷íèé îäíî÷àñíî). Öå áàãàòî
â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ìåòîä³â ä³¿, âèáðàíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêðåòíîãî ìîí³òîðèíãó, íàïðèêëàä, ÿêùî ïðè ïðîâåäåíí³ ìîí³òîðèíãó
ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä ìè âèêîðèñòîâóºìî äåìîíñòðàòèâíèé ìîí³òîðèíã îêðåìèõ ñóäîâèõ çàñ³äàíü, òî çä³éñíþºìî îäíî÷àñíî ïðîô³ëàêòè÷íó ôóíêö³þ.

ЩО МОЖЕ ПІДЛЯГАТИ МОНІТОРИНГУ?
– Дотримання одного конкретного права (право на життя).
– Дотримання прав представників певної групи (меншин, інвалідів,
бомжів).
– Дотримання всіх або вибраної групи прав осіб, які перебувають в ізоляційних закладах закритого і відкритого типу (в’язниці, лікарні).
– Дотримання прав людини в контактах з особами, які представляють державні установи (арешт, участь у судовому процесі).
– Дотримання прав людини під час пов’язаного з конкретною ситуацією контакту з людьми, які виконують передбачені законом параполіцейські обов’язки за професією (охоронці, контролери, приватні
детективи).
– Дотримання прав людини державними установами, що мають
владні повноваження (міліція, митниця, судові виконавці).
– Дотримання прав людини державними установами, що проводять
кампанії (вибори, боротьба із стихійним лихом).
– Дотримання прав людини службами охорони громадського порядку,
що беруть участь у ліквідації незаконних акцій протесту (блокування
доріг, окупація урядових будівель), а також під час протидії порушенням правопорядку учасниками масових заходів (матчі, концерти).
– Впровадження будь-якого закону, важливого для прав людини (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» або Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ:
Не нашкодь – незважаючи на благі наміри та спроби, монітор може
і не мати засобів для забезпечення безпеки жертв і свідків порушень.
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Наприклад, можливий конфлікт інтересів створюється потребою
монітора в отриманні інформації і потенційним ризиком для інформанта (жертва або свідок порушення). Монітор повинен піклуватися
про людей, які надають інформацію. Як мінімум, дія або бездіяльність монітора не повинна піддавати небезпеці жертв, свідків або інших осіб, із якими він вступав в контакт або чув про те, що відбуваються дії по розслідуванню порушень.
Дотримуйся мандата – детальний мандат (компетенція) описує всі
можливі повноваження монітора, а також інших сторін, які беруть
участь у моніторингу. Кожний монітор повинен докласти зусиль для
повного і чіткого розуміння мандата, постійно пам’ятати про нього,
вчитися, як його використовувати та інтерпретувати в кожній окремій ситуації.
Знай стандарти – монітор повинен знати міжнародні стандарти, які
є релевантними для мандата і застосовні в кожній конкретній ситуації. Міжнародні стандарти у галузі прав людини (ПЛ) не тільки окреслюють мандат монітора, але також забезпечують серйозну правову основу та легітимність його роботи.
Демонструйте здоровий глузд – скільки б не було принципів, як би
вони не підходили в даній ситуації, – вони не можуть замінити здоровий глузд монітора. Він повинен демонструвати здоровий глузд завжди і за будь-яких обставин.
Консультуйтеся – мудрість сходить своїми витоками до дискусії і
консультацій. Коли монітор має справу зі складною ситуацією, межовим для мандата випадком, або коли є сумніви, завжди мудрим
рішенням буде проконсультуватися з іншими колегами і, якщо можливо, старшими за статусом і віком.
Поважай державні органи – монітор повинен постійно пам’ятати
про те, що його головним завданням і роллю є стимулювати державні
органи вдосконалювати свою поведінку. Монітор повинен поважати
належним чином функціонуючі державні органи, вітати поліпшення,
шукати шляхи стимулювання державної політики і практики, які будуть застосовуватися після закінчення моніторингової місії.
Довіра – довіра до монітора є критичним чинником для успішності
моніторингу. Монітор не повинен давати ніяких обіцянок, яких він,
напевно ж, не зможе ані дотриматися, ані виконати. Індивіди повинні
довіряти моніторові, інакше вони не захочуть співпрацювати й надавати надійну інформацію.
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Конфіденційність – дотримання конфіденційного режиму інформації є надзвичайно суттєвим, оскільки порушення цього принципу
може мати серйозні наслідки: (а) для опитаної особи і для жертви; (б)
для довіри моніторові; (в) для рівня довіри до самого моніторингу в
місцевого населення; і як наслідок (г) для ефективності моніторингу.
Монітор повинен запевнити свідка, що отримана інформація матиме
строго конфіденційний характер. Монітор повинен запитати згоди в
опитуваної особи на використовування отриманої інформації в звіті
про стан дотримання прав людини або з іншою метою. Якщо особа
не захоче розповсюдження інформації про себе, можливо, вона дасть
згоду на використовування інформації в більш узагальненому вигляді, без розкриття джерела.
Безпека – цей основний принцип відноситься до безпеки як самого
монітора, так і осіб, з яким він/вона вступає в контакт. Монітор завжди повинен мати на увазі безпеку людей, які надають інформацію.
Мають бути вжиті заходи щодо захисту особи інформантів, опитуваних, свідків та ін. Правозахисник не повинен обіцяти нереальні
гарантії безпеки свідка або індивіда, повинен уникати розвитку нездійсненних надій і повинен бути впевненим у реалізації всіх заходів
щодо захисту жертви або свідка.
Будьте послідовними, наполегливими і терплячими – збір важливої і точної інформації щодо документування ситуацій з порушеннями прав людини може бути складним і тривалим процесом. Не
завжди можна отримати негайні результати. Монітор повинен продовжувати свої спроби до завершення всебічного й ретельного розслідування, коли будуть досліджені всі джерела інформації, а також
отримано чітке уявлення ситуації. Звичайно, бувають випадки, коли
необхідне невідкладне втручання, тобто коли є докази неминучої загрози конкретному індивіду або групі. Монітор повинен належним
чином реагувати на такі невідкладні ситуації.
Àêóðàòí³ñòü ³ òî÷í³ñòü:

Головним завданням моніторингу є надання важливої і точної
інформації. Інформація, отримана монітором, має служити основою для невідкладних або подальших дій керівництва органу, дій
правозахисної організації. Отримання знáчимої та точної інформації вимагає ретельних і добре документованих звітів.
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Письмові звіти завжди є більш значущими з метою уникнення недоліку точності, чуток і непорозумінь. Звіти моніторів мають
відображати глибину дослідження; мають бути складеними належним чином; мають містити КОНКРЕТНІ факти, чіткий аналіз
і корисні рекомендації.
Безсторонність – монітор повинен завжди пам’ятати про те, що моніторинг прав людини є незалежною операцією. До кожного завдання
чи інтерв’ю слід підходити неупереджено, з урахуванням застосування мандата і підкреслюючи міжнародні стандарти. Порушення та/або
зловживання всіма сторонами мають бути розслідувані з однаковою
ретельністю. Присутність монітора не повинна розглядатися однією
із сторін як перевага над іншою.
Об’єктивність – монітор повинен демонструвати об’єктивне ставлення в усьому і завжди. Під час збору і зважування інформації, правозахисник повинен об’єктивно враховувати всі факти. Монітор повинен застосовувати стандарти у галузі прав людини до інформації,
отриманої неупередженим і незалежним способом.
Чутливість – під час інтерв’ю з жертвами і свідками монітор повинен
відчувати ті страждання, яких зазнав індивід, також як і потребу зробити необхідні кроки для забезпечення безпеки індивіда – принаймні хоча б залишатися на зв’язку. Монітор також повинен розуміти
проблеми повторного переживання травми і непрямої віктимізації.
Чесність – монітор повинен поводитися з усіма інформантами, опитуваними і колегами пристойно і з повагою. На додаток, монітор повинен виконувати призначені завдання сумлінно і чесно.
Професіоналізм – монітор повинен підходити до виконання кожного завдання професіонально. Він має бути обізнаним, старанним,
компетентним і вимогливим до деталей.
Видимість – монітор повинен бути впевненим у тому, що як поліція/
міліція, так і особи, які утримуються, обізнані з діяльністю моніторингової інспекції. Видима присутність монітора може стримувати
порушення прав людини. За загальним правилом, присутність відкрито діючого монітора може забезпечити деяку міру захисту особам, яких помістили в установи, оскільки потенційні порушники НЕ
ХОЧУТЬ, щоб за ними спостерігали. Також явна присутність діючого
монітора може додати певності індивідам або групі, що можуть стати
потенційними жертвами. Більш того, видима присутність може допомогти відновити довіру у важливих постконфліктних процесах, таких
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як упізнання, відтворювання обставин і обстановки події та розслідування.
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Íåîáõ³äí³ñòü ìîí³òîðèíãó ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³ ïîÿñíþºòüñÿ
òàêèìè ïðè÷èíàìè:

• Позбавлення волі – це серйозна міра покарання.
• Позбавившись волі, ув’язнений повністю залежить від влади і посадовців, що забезпечують його/її захист, в плані дотримання його/
її прав надання засобів до існування.
• Здатність осіб, позбавлених волі, впливати на власну долю, обмежена, якщо така взагалі є.
• Місця ув’язнення за визначенням є закритими; ув’язнені ізольовані від суспільства і опиняються поза його увагою.
Îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³, óðàçëèâ³ ³ ìîæóòü áóòè ï³ääàí³ æîðñòêîìó ïîâîäæåííþ ³ íàâ³òü êàòóâàííÿì – ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ³ â áóäü-ÿêîìó
ì³ñö³ óâ’ÿçíåííÿ. Îòæå, ¿ì ìàº áóòè íàäàíèé ïîñèëåíèé çàõèñò øëÿõîì ìîí³òîðèíãó óìîâ ¿õ óòðèìàííÿ.
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ³íòåãðàö³ÿ ìåõàí³çì³â ìîí³òîðèíãó â
ñèñòåìó ïîñò³éíîãî çàõèñòó îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³, íå îáîâ’ÿçêîâî
îçíà÷àº, ùî â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ³ñíóþòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè,
àáî æ ùî ãðîìàäñüê³ñòü íå äîâ³ðÿº îñîáàì, ÿê³ çä³éñíþþòü òðèìàííÿ
ï³ä âàðòîþ.
Íåð³âí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ì³æ îñîáîþ, ÿêà çä³éñíþº òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ, ³ îñîáîþ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ï³ä âàðòîþ, ìàº áóòè ï³ä ïîñò³éíèì íàãëÿäîì îðãàíó, óïîâíîâàæåíîãî âòðó÷àòèñÿ ó âèïàäêàõ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ. Ìåõàí³çìè êîíòðîëþ äîçâîëÿþòü ïîíèçèòè ñòóï³íü ðèçèêó æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ òà ðåãóëþâàòè çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ
íàäçâè÷àéíèõ çàõîä³â, ùî âæèâàþòüñÿ äî îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³.
Â³äâ³äóâàííÿ îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³ – îñíîâíèé ³íñòðóìåíò ìîí³òîðèíãó óìîâ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
Ìîí³òîðèíã óìîâ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì
â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Â³äâ³äóâàííÿ âèêîíóþòü òàê³
ôóíêö³¿:
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• превентивна: сам факт того, що хтось сторонній регулярно відвідує місця позбавлення волі, сприяє захисту осіб, позбавлених волі.
Це означає, що влада, яка здійснює тримання під вартою, дозволяє,
або, принаймні, мириться з проведенням нагляду збоку, і таким
чином визнає важливість даного механізму захисту;
• безпосередній захист: відвідування in situ дозволяють негайно
реагувати на проблеми осіб, які знаходяться під вартою і на яких
тюремна влада не звертає уваги;
• документація: при відвідуванні перевіряються матеріальні умови утримання та їх адекватність; отримані дані документуються
і слугують основою для висновків про необхідність проведення
яких-небудь пропонованих корективних заходів;
• підтримка осіб, які знаходяться під вартою: безпосереднє спілкування з особами, позбавленими волі, саме по собі може надавати
їм моральну підтримку. В ході відвідування виявляються і задовольняються матеріальні потреби ув’язнених, які до цього не задовольнялися тюремною владою, а також надається індивідуальна
юридична допомога;
• основа для діалогу з владою, що здійснює тримання під вартою: відвідування допомагає встановити безпосередній діалог з
тюремною владою та чиновниками. Таке спілкування, якщо воно
засноване на взаємній повазі, сприяє встановленню конструктивного діалогу, в ході якого уповноважені особи висловлюють свою
думку про умови роботи та проблеми, з якими їм доводиться стикатися.
МЕХАНІЗМИ ВІДВІДУВАННЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Ìîí³òîðèíã óìîâ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïåðø çà âñå, º îáîâ’ÿçêîì
íàö³îíàëüíèõ âëàñòåé, ÿê³ º â³äïîâ³äàëüíèìè çà îñ³á, ïîçáàâëåíèõ
âîë³. Òàê, ó «Çâåäåíí³ ïðèíöèï³â ÎÎÍ ïðî çàõèñò óñ³õ îñ³á, ÿê³ ï³ääàþòüñÿ çàòðèìàííþ àáî óâ’ÿçíåííþ, ó ÿê³é áè òî íå áóëî ôîðì³»
çàçíà÷åíî: «Ç ìåòîþ ñïîñòåðåæåííÿ çà ñóâîðèì äîòðèìàííÿì â³äïîâ³äíèõ çàêîí³â ³ ïðàâèë ì³ñöÿ çàòðèìàííÿ ðåãóëÿðíî â³äâ³äóþòüñÿ
êâàë³ô³êîâàíèìè ³ ç äîñòàòí³ì äîñâ³äîì îñîáàìè, ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ,
³ º â³äïîâ³äàëüíèìè ïåðåä êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè âëàäè, â³äì³ííèìè â³ä âëàäè, ó áåçïîñåðåäíüîìó â³äàíí³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ì³ñöÿ
çàòðèìàííÿ àáî óâ’ÿçíåííÿ». (ïðèíöèï 29 § 1)
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Á³ëüø³ñòü äåðæàâ ñòâîðèëà âëàñí³ ìåõàí³çìè êîíòðîëþ ì³ñöü
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ³ âêëþ÷èëà ¿õ ó íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî òà àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâèëà. Ïåðåâàæíî öå ìåõàí³çìè âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ, ùî º ÷àñòèíîþ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè. Â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ³ñíóþòü òàêîæ äîäàòêîâ³ çîâí³øí³ ìåõàí³çìè, ÿê³ ìàþòü íå çàì³íþâàòè
âíóòð³øí³ ìåõàí³çìè êîíòðîëþ, àëå äîïîâíþâàòè ¿õ ä³ÿëüí³ñòü.
Äî íàö³îíàëüíèõ ñóá’ºêò³â, ÿêèì çàêîíàìè Óêðà¿íè àáî ³íøèìè
íîðìàòèâíèìè àêòàìè íàäàíî ïðàâî çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã ì³ñöü
ïîçáàâëåííÿ âîë³, çîêðåìà ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ ÌÂÑ,
ñë³ä â³äíåñòè:

– Президента України;
– Прем’єр-Міністра України;
– народних депутатів України;
– Уповноваженого ВР України з прав людини, а також його представників;
– Генеральну прокуратуру (відділи нагляду за дотриманням законності в діяльності правоохоронних органів);
– МВС (вище керівництво МВС, начальники УМВС та їх заступники, представники Міністра внутрішніх справ у областях, співробітники відділів роботи із спецустановами Департаменту громадської безпеки, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки,
заступники начальників районних відділів громадської безпеки,
співробітники ізоляторів тимчасового тримання);
– інші суб’єкти (санепідемстанція, особи, які мають спеціальні розпорядження на перевірку конкретного ІТТ і т.п.).
Òàêèì ÷èíîì, â Óêðà¿í³ ³ñíóº äîñòàòíüî âåëèêà ê³ëüê³ñòü îðãàí³â, óïîâíîâàæåíèõ çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã äîòðèìàííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ï³äâ³äîì÷èõ ÌÂÑ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî äëÿ á³ëüøîñò³ ç ïåðåðàõîâàíèõ ñóá’ºêò³â
äàíèé âèä ìîí³òîðèíãó º á³ëüøå ôàêóëüòàòèâíèì, à íå îñíîâíèì
âèäîì ä³ÿëüíîñò³. Äî òàê çâàíèõ ñïåö³àëüíèõ ñóá’ºêò³â, ÷èÿ ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ìîí³òîðèíãîì ïðàâ ëþäèíè â ì³ñöÿõ
ïîçáàâëåííÿ âîë³, ñë³ä â³äíåñòè:

– відділи Генеральної прокуратури нагляду за дотриманням законності в діяльності правоохоронних органів;
– відділи роботи із спецустановами Департаменту громадської безпеки МВС, співробітників ізоляторів тимчасового тримання).
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Ïðîòå âèíèêàº ïèòàííÿ, íàñê³ëüêè åôåêòèâí³ äàí³ ñóá’ºêòè?
Íàñê³ëüêè ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äàº ïðèíöèïàì, ìåò³ òà çàâäàííÿì
ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè? Íàñê³ëüêè âîíè íåçàëåæí³ ó
ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ â³ä îðãàí³â, ùî ïðîâîäÿòü äîñóäîâå ñë³äñòâî?
Íåçâàæàþ÷è íà áåçïåðå÷íó âàæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü ³ñíóâàííÿ
âèùåçàçíà÷åíèõ ï³äðîçä³ë³â, ñàìå íàëåæí³ñòü äî äåðæàâíèõ îðãàí³â,
ùî çä³éñíþþòü ðîçêðèòòÿ ³ ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â, º îñíîâíèì áàð’ºðîì äëÿ çä³éñíåííÿ ïîâíîö³ííîãî ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ ïðàâ ³
ñâîáîä ãðîìàäÿí ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ êîíòðîëþ ì³ñöü
ïîçáàâëåííÿ âîë³ íåçàëåæíèìè îðãàíàìè áóëà âèçíàíà Ôàêóëüòàòèâíèì ïðîòîêîëîì Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êàòóâàíü. Ïðîòîêîë íàáðàâ ÷èííîñò³ 22 ÷åðâíÿ 2006 ð. ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî ðàòèô³êóâàëî 20 äåðæàâ.
Óêðà¿íà ï³äïèñàëà äàíèé äîêóìåíò 21 ëèïíÿ 2006 ð.
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 3 Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó: «Êîæíà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ñòâîðþº, ïðèçíà÷àº ÷è ï³äòðèìóº íà íàö³îíàëüíîìó
ð³âí³ îäèí àáî äåê³ëüêà îðãàí³â äëÿ â³äâ³äóâàííÿ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäÿíèõ ÷è ïðèíèæóþ÷èõ
ã³äí³ñòü âèä³â ïîâîäæåííÿ àáî ïîêàðàííÿ». Öÿ ñòàòòÿ çàïðîâàäæóº
âèìîãó äëÿ äåðæàâ-ó÷àñíèöü ìàòè íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè, ÿê³ ìàþòü ïðîâîäèòè ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ. Âîíà äîçâîëÿº äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì îáèðàòè ãíó÷êèé ï³äõ³ä
ïðè âèêîíàíí³ âëàñíèõ çîáîâ’ÿçàíü ³ç çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè ðåãóëÿðíèõ â³äâ³äóâàíü íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì äåðæàâàó÷àñíèöÿ ìîæå «çàïðîâàäèòè» àáî ñòâîðèòè íîâ³ ìåõàí³çìè, ³ âîíà
ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíà öå çðîáèòè, ÿêùî â³äïîâ³äíèé îðãàí ÷è îðãàíè
âæå º. ² íàâïàêè, ÿêùî âæå ³ñíóþòü îðãàíè, ùî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó, òî âîíè ìàþòü áóòè ïðèçíà÷åí³
íàö³îíàëüíèìè ïðåâåíòèâíèìè ìåõàí³çìàìè. Îñîáëèâî¿ ïðîöåäóðè
«ïðèçíà÷åííÿ» íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â íå ³ñíóº, ³
äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ïðîñòî ìîæóòü íàäàòè ñïèñîê ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â äî ÎÎÍ ïðè ðàòèô³êàö³¿.
Òàêà ãíó÷ê³ñòü äàº äåðæàâ³ ìîæëèâ³ñòü îáèðàòè ñèñòåìó íàö³îíàëüíèõ â³äâ³äóâàíü, ÿêà º íàéá³ëüø äîðå÷íîþ â êîíòåêñò³ êîæíî¿ îêðåìî¿ êðà¿íè, òîáòî áåðó÷è äî óâàãè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé
óñòð³é ÷è ïîë³òè÷íó ñòðóêòóðó. Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë ñïåö³àëüíî
íå çàçíà÷àº, ÿêó ôîðìó ïîâèíí³ ìàòè íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè. Â óñüîìó ñâ³ò³ âæå ³ñíóº ö³ëèé ðÿä íàö³îíàëüíèõ ìåõàí³çì³â,
ÿê³ ìàþòü ìàíäàò íà ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàíü, ñåðåä íèõ – ïðàâîçà-
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õèñí³ êîì³ñ³¿, îìáóäñìåíè, ïàðëàìåíòñüê³ êîì³ñ³¿, ïðîãðàìè, ÿê³ çàëó÷àþòü âîëîíòåð³â, ÍÓÎ, à òàêîæ ñêëàäí³ ìåõàí³çìè, ùî ïîºäíóþòü
åëåìåíòè äåê³ëüêîõ ³ç çàçíà÷åíèõ ôîðì.
Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ çîáîâ’ÿçàí³ ìàòè íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó àáî çãîäîì, ÷åðåç îäèí ð³ê, ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ àáî
ïðèºäíàííÿ äî Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó.
Âîäíî÷àñ äåðæàâè-ó÷àñíèö³, ðàòèô³êóþ÷è Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë, ìàòèìóòü íàãîäó çðîáèòè çàÿâó ïðî â³äñòðî÷åííÿ çä³éñíåííÿ
ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü ñïî÷àòêó íà ïåð³îä ó òðè ðîêè.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåð³îäó â òðè ðîêè äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ìîæóòü
çâåðíóòèñÿ äî Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü ç ïðîõàííÿì ïðîäîâæèòè
öåé ïåð³îä ùå íà äâà ðîêè, ³ ï³ä ÷àñ öüîãî ïåð³îäó áóäå â³äñòðî÷åíî
âèêîíàííÿ ÷àñòèíè çîáîâ’ÿçàíü. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïðîõàííÿ ³ ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³¿ ç Ï³äêîì³òåòîì Êîì³òåò ïðîòè êàòóâàíü ìîæå âèð³øèòè äàòè ñâîþ çãîäó íà ïðîäîâæåííÿ öüîãî ïåð³îäó ùå íà
äâà ðîêè. Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü íåîáõ³äíî óõâàëèòè ð³øåííÿ, ç
ÿêèõ ïðè÷èí äàâàòèìåòüñÿ çãîäà íà ïðîäîâæåííÿ öüîãî ïåð³îäó.
Öå ïîëîæåííÿ ñòàâèòü ñîá³ çà ìåòó íàäàòè äîäàòêîâèé ÷àñ äåðæàâàì, ÿê³ áàæàþòü ñòàòè ñòîðîíîþ Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó, àëå
ÿêèì íåîáõ³äíî ïðîâåñòè äîäàòêîâó ðîáîòó â êðà¿í³ äî òîãî, ÿê âîíè
çìîæóòü âèêîíóâàòè Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë ó âñ³é éîãî ïîâíîò³.
Ðîáëÿ÷è òàêó çàÿâó, âîíè çìîæóòü, ïðèíàéìí³, îòðèìàòè êîðèñòü ³ç
â³äâ³äóâàííÿ ³ äîïîìîãè Ï³äêîì³òåòó àáî íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â ï³ä ÷àñ öüîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó.
ßêùî äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ âèð³øèòü òèì÷àñîâî â³äñòðî÷èòè âèêîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü ñòîñîâíî Ï³äêîì³òåòó ÷è íàö³îíàëüíèõ
ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â, òî öå íå ïåðåøêîäæàº êîíòàêòó ì³æ öèìè
îðãàíàìè ï³ä ÷àñ öüîãî ïåð³îäó â³äñòðî÷åííÿ. Íàñïðàâä³, áóëî á äóæå
âàæëèâî, ùîá Ï³äêîì³òåò ³ íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ï³äòðèìóâàëè êîíòàêò ï³ä ÷àñ öüîãî ïåð³îäó, ç òèì, ùîá ñïðèÿòè ïîâíîìó âèêîíàííþ Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó.
Áóëî á äîö³ëüíèì, ÿêáè äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ïîáàæàëà ìàòè äåê³ëüêà íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â, îðãàí³çîâàíèõ çà ãåîãðàô³÷íèì àáî òåìàòè÷íèì ïðèíöèïîì, ùîá äåðæàâà ïðè öüîìó ïåðåäáà÷èëà ñïîñ³á äîñÿãíåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ íèìè, íàïðèêëàä, ïðèçíà÷àþ÷è îäèí òàêèé ìåõàí³çì, ÿê êîîðäèíóþ÷èé îðãàí íà íàö³îíàëüíîìó
ð³âí³ äëÿ ãàðìîí³çàö³¿ ¿õíüî¿ ðîáîòè.
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МАНДАТ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ,
ЗГІДНО З ФАКУЛЬТАТИВНИМ ПРОТОКОЛОМ
ДО КОНВЕНЦІЇ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ
Íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìàþòü òîé æå ìàíäàò, ùî ³
Ï³äêîì³òåò: ïðîâîäèòè ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ ³ äàâàòè ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òà óìîâ ¿õ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðîòå ¿ì
òàêîæ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâèé ìàíäàò ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é ³ çàóâàæåíü
ñòîñîâíî ³ñíóþ÷îãî çàêîíîäàâñòâà ÷è çàêîíîïðîåêò³â, ùî â³äâîäèòü
¿ì àêòèâíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ïîëîæåíü íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî ïîñèëåííÿ çàõèñòó îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè, ïðèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó çîñåðåäèòè ñâîþ óâàãó
íà ïîïåðåäæåíí³ êàòóâàíü òà ³íøèõ âèä³â ïîãàíîãî ïîâîäæåííÿ, öå íå
âèêëþ÷àº ìîæëèâîñò³ á³ëüø øèðîêîãî ìàíäàòà äëÿ öèõ ìåõàí³çì³â.
Ïîçà ñóìí³âîì, öå äàñòü ¿ì ìîæëèâ³ñòü óçÿòè äî óâàãè ³íø³ ïîâ’ÿçàí³
ì³æ ñîáîþ ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, ÿêèõ çàçíàþòü îñîáè, ïîçáàâëåí³
âîë³, ÿê, íàïðèêëàä, ïðàâî íà ìåäè÷íó äîïîìîãó, ïîáà÷åííÿ, àäåêâàòíó
¿æó òà ³í. Âîíè òàêîæ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ³íø³ çàñîáè íà äîäàòîê
äî â³äâ³äóâàííÿ äëÿ çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì òà ïîãàíîãî ïîâîäæåííÿ,
íàïðèêëàä ÷åðåç çâåðíåííÿ äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â.

МІСЦЯ ВІДВІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ
ПРЕВЕНТИВНИМИ МЕХАНІЗМАМИ
Íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìàþòü òàêèé ñàìèé ìàíäàò, ÿê
³ Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ: â³äâ³äóâàòè áóäü-ÿê³ ì³ñöÿ òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä þðèñäèêö³ºþ àáî êîíòðîëåì äåðæàâ-ó÷àñíèöü, ³ äå òðèìàþòüñÿ àáî ìîæóòü òðèìàòèñÿ îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³.

ЧАСТОТА ВІДВІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ
ПРЕВЕНТИВНИМИ МЕХАНІЗМАМИ
×àñòîòà â³äâ³äóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ñàìèìè íàö³îíàëüíèìè ïðåâåíòèâíèìè ìåõàí³çìàìè. Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, ùî ðåãóëÿðí³ñòü
â³äâ³äóâàííÿ º âàæëèâîþ ç ê³ëüêîõ ïðè÷èí, à ñàìå äëÿ ìîí³òîðèíãó
ïîë³ïøåííÿ ÷è ïîã³ðøåííÿ óìîâ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ çàõèñòó ïîçáàâëåíèõ âîë³ îñ³á çàãàëîì, òà çàõèñòó â³ä ðåïðåñ³é çîêðåìà. Á³ëüøå òî-
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ãî, ÷àñò³ â³äâ³äóâàííÿ äîïîìîæóòü â³äâ³äóþ÷³é ãðóï³ íàëàãîäèòè êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã ÿê ³ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òàê ³ ç âëàäîþ, à
òàêîæ îö³íèòè óìîâè ïðàö³ ïåðñîíàëó ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
Äîö³ëüíèì ïðè âèçíà÷åíí³ òî÷íî¿ ÷àñòîòè â³äâ³äóâàííÿ íàö³îíàëüíèìè ìåõàí³çìàìè áóëî á óçÿòè äî óâàãè ð³çí³ âèäè ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàê, Ñ²ÇÎ ìîæóòü â³äâ³äóâàòèñÿ ÷àñò³øå, í³æ â’ÿçíèö³, ÷åðåç á³ëüøó ïëèíí³ñòü îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³, òà ¿õ îáìåæåíèé êîíòàêò ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë ñïåö³àëüíî
íå îáóìîâëþº äîñòóï äëÿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â
äî áóäü-ÿêèõ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, ç ìåòîþ
åôåêòèâíîãî ïîïåðåäæåííÿ öèìè ìåõàí³çìàìè êàòóâàíü, íà äîäàòîê
äî çàïëàíîâàíèõ ðåãóëÿðíèõ â³äâ³äóâàíü, íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³
ìåõàí³çìè ïîâèíí³ ìàòè íàãîäó ðåàãóâàòè íà áóäü-ÿêó ïîä³þ, ùî â³äáóëàñÿ, ³ ïðîâîäèòè ñïåö³àëüí³ â³äâ³äóâàííÿ.

КРИТЕРІЇ ТА ГАРАНТІЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ
Îäíèì ³ç íàéá³ëüø âðàæàþ÷èõ àñïåêò³â Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó º òå, ùî âïåðøå â ì³æíàðîäíîìó ³íñòðóìåíò³ âñòàíîâëåí³
êðèòåð³¿ ³ ãàðàíò³¿ äëÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ
ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â. Â³äïîâ³äíî íàö³îíàëüíèì ïðåâåíòèâíèì
ìåõàí³çìàì ãàðàíòóºòüñÿ:

• функціональна незалежність;
• необхідний потенціал і професійні знання для виконання мандата;
• необхідні ресурси для ефективного функціонування.
Ö³ ñïåöèô³÷í³ ãàðàíò³¿ ñïðèÿòèìóòü ñâîáîä³ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â â³ä áóäü-ÿêîãî âòðó÷àííÿ ç áîêó äåðæàâè.

ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ
Íåçàëåæí³ñòü íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ öèõ îðãàí³â ó ïîïåðåäæåíí³ êàòóâàíü òà ³íøèõ âèä³â ïîãàíîãî ïîâîäæåííÿ. Ïðîòå ó
Ôàêóëüòàòèâíîìó ïðîòîêîë³ íå âêàçóºòüñÿ, ÿê ìîæå äîñÿãàòèñÿ ôóí-
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êö³îíàëüíà íåçàëåæí³ñòü. Âèõîäÿ÷è ç ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ³ñíóþ÷èõ
îðãàí³â, ùî çä³éñíþþòü â³äâ³äóâàííÿ, à òàêîæ Ïðèíöèïè, ùî ñòîñóþòüñÿ íàö³îíàëüíèõ óñòàíîâ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ çàîõî÷åííÿì òà çàõèñòîì ïðàâ ëþäèíè (Ïàðèçüêè ïðèíöèïè*1), äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì ñë³ä
çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ àñïåêòè:
1) незалежна основа

Íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè ïåâíå ðîçä³ëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â ³ âèêîíàâ÷èõ òà ñóäîâèõ àäì³í³ñòðàö³é äëÿ ï³äòðèìêè ðåàëüíî¿ íåçàëåæíîñò³, à òàêîæ äëÿ ï³äòðèìêè íåçàëåæíîñò³,
ÿêó ñïðèéìàþòü îòî÷óþ÷³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì îñíîâà ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â ìàº áóòè âèçíà÷åíà â³äïîâ³äíèì
÷èíîì, ç òèì ùîá âîíè íå ìîãëè áóòè ðîçïóùåí³ äåðæàâîþ, ³ ùîá
äåðæàâà íå ìàëà ïðàâà çì³íþâàòè ¿õ ìàíäàò, íàïðèêëàä, ïðè çì³í³
óðÿäó. Þðèäè÷íà îñíîâà ¿õíüîãî ìàíäàòà ìîæå áóòè çàêëàäåíà êîíñòèòóö³ºþ (íàïðèêëàä, Êîì³ñ³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè Ô³äæ³ ³ Êîì³ñàð çàõèñòó öèâ³ëüíèõ ïðàâ ó Ïîëüù³), àêòîì ïàðëàìåíòó (íàïðèêëàä, Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè Íåïàëó ³ Ïàðëàìåíòñüêà ³íñïåêö³éíà
êîì³ñ³ÿ êàíòîíó Æåíåâè) àáî ïðåçèäåíòñüêèì äåêðåòîì (íàïðèêëàä,
Êîì³òåò ³ç ïðàâ ëþäèíè Ñåíåãàëó ³ Óïðàâë³ííÿ óðÿäîâîãî ïðîêóðîðà
òþðåìíî¿ ñèñòåìè â Àðãåíòèí³).
Á³ëüøå òîãî, ðåêîìåíäóºòüñÿ, ùîá íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìîãëè ñàì³ ñòâîðþâàòè ñâî¿ ïðàâèëà ³ ïðîöåäóðè, ïðè÷îìó
áóäü-ÿê³ çîâí³øí³ îðãàíè íå ïîâèíí³ ìàòè ïðàâà âíîñèòè çì³íè â
ïðàâèëà òà ïðîöåäóðè íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.
2) незалежний персонал

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàëåæíîñò³ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â â ö³ëîìó äî íèõ ìàþòü âõîäèòè íåçàëåæí³ åêñïåðòè, íå îòîòîæíþâàí³ ç äåðæàâíîþ âëàäîþ. Ö³ åêñïåðòè ïîâèíí³ áóòè â³ëüíèìè
â ïðèçíà÷åíí³ ñï³âðîá³òíèê³â.
3) незалежна процедура призначення

Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî ïðîöåñ ïðèçíà÷åííÿ º àäåêâàòíèì, ÿêùî â³í
òðàíñïàðåíòíèé ³ â íüîìó çàêëàäåí³ åôåêòèâí³ êîíñóëüòàö³¿ ç â³äïîâ³äíèìè ãðóïàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, òàêèìè ÿê ÍÓÎ, ãðî*

Íàö³îíàëüí³ óñòàíîâè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ çàõèñòîì ³ çàîõî÷åííÿì ïðàâ ëþäèíè.
Âèêëàä ôàêò³â. / Õàðê³âñüêà ïðàâîçàõèñíà ãðóïà; Õàðê³â, 2004, 20 ñ.
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ìàäñüêèìè òà ïðîôåñ³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, óí³âåðñèòåòàìè é ³íøèìè åêñïåðòàìè äëÿ âèÿâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â
äëÿ ðîáîòè â íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çìàõ. Îòæå, áóëî á
êîðèñíî âèçíà÷èòè òàê³ åëåìåíòè äëÿ ïðîöåäóðè ïðèçíà÷åííÿ:

• метод призначення;
• критерії призначення;
• тривалість призначення;
• імунітет і привілеї;
• звільнення і процедура апеляції.
4) фінансова незалежність

Ô³íàíñîâà íåçàëåæí³ñòü º îäíèì ³ç ôóíäàìåíòàëüíèõ êðèòåð³¿â,
áåç ÿêîãî íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè íå çìîæóòü ìàòè îïåðàö³éíî¿ àâòîíîì³¿ ³ íåçàëåæíîñò³ ïðè óõâàëåíí³ ð³øåíü. Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî ñàìå òàê³ àñïåêòè º âàæëèâèìè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîâíî¿
ô³ íàíñîâî¿ íåçàëåæíîñò³:

• механізми повинні мати власних співробітників і свої власні приміщення;
• джерело і характер фінансування має бути окремо вказано в інавгураційному інструменті національних превентивних механізмів;
• механізми повинні мати свій власний бюджет, який не відноситься до частини бюджету державного міністерства або відомства;
• члени-експерти повинні мати можливість платити своїм співробітникам.
5) транспарентність

Â³äêðèò³ äîïîâ³ä³ ïðî ðîáîòó ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñïðèÿòèìóòü
ðåàëüí³é íåçàëåæíîñò³ òà ñïðèéìàí³é íåçàëåæíîñò³ íàö³îíàëüíèõ
ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â. Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë íå çîáîâ’ÿçàâ
íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèïó êîíô³äåíö³éíîñò³, ÿê öå ïîòð³áíî â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó â³ä Ï³äêîì³òåòó. Öå äîçâîëèòü Ï³äêîì³òåòó òà â³äïîâ³äíèì ãðóïàì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ìàòè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîáîòó íàö³îíàëüíèõ
ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â, áðàòè ó÷àñòü â åôåêòèâíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ öèõ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â ³ âèñëîâëþâàòè
ñâîþ äóìêó ùîäî ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ òà íåçàëåæíîñò³.
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СКЛАД НАЦІОНАЛЬНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â âàæëèâî, ùîá âîíè ñêëàäàëèñÿ ç îñ³á ³ç â³äïîâ³äíèìè êâàë³ô³êàö³ÿìè òà äîâåäåíîþ â³ääàí³ñòþ ñïðàâ³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè.
Ó öüîìó ðàç³, îñê³ëüêè íàö³îíàëüí³ ìåõàí³çìè ïðîâîäèòèìóòü
â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íàéá³ëüø ïðèéíÿòíèé
ñêëàä äåëåãàö³¿, ùî º ïëþðàë³ñòè÷íèì ³ áàãàòîïðîô³ëüíèì, âêëþ÷àòèìå þðèñò³â, ë³êàð³â, ñóäîâèõ ìåäèê³â, ïñèõîëîã³â, ïðåäñòàâíèê³â
ÍÓÎ, à òàêîæ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè, ãóìàí³òàðíîãî ïðàâà,
ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè ³ ïîë³öåéñüêèõ.

ГАРАНТІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРЕВЕНТИВНИМИ МЕХАНІЗМАМИ
Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë ãàðàíòóº, ùî íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³
ìåõàí³çìè ïîâèíí³ ìàòè ïðàâà, ñõîæ³ ç ïðàâàìè Ï³äêîì³òåòó ùîäî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿, ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ¿õ îá’ºêò³â ³ ñïîðóä,
à òàêîæ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, íàö³îíàëüíèì ïðåâåíòèâíèì ìåõàí³çìàì
ãàðàíòóºòüñÿ:

• доступ до інформації щодо кількості осіб, позбавлених волі, а також кількості місць тримання під вартою та їх місце знаходження;
• доступ до всієї інформації щодо поводження з цими особами, а
також щодо умов їх тримання під вартою;
• доступ до всіх місць тримання під вартою, їх об’єктів та споруд;
• можливість проводити приватні бесіди з особами за вибором;
• свобода вибору місць для відвідування.
Íåìîæëèâî ïåðåîö³íèòè âàæëèâ³ñòü öèõ ïîëîæåíü íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. Ö³ ì³í³ìàëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê
êðàùà é âèçíàíà ì³æíàðîäíà ïðàêòèêà åôåêòèâíèõ â³äâ³äóâàíü ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

ДІЇ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДВІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ
ПРЕВЕНТИВНИМИ МЕХАНІЗМАМИ
Íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè íàä³ëÿþòüñÿ ìàíäàòîì íå
ò³ëüêè ïðîâîäèòè â³äâ³äóâàííÿ, àëå é äàâàòè ðåêîìåíäàö³¿ â³äïîâ³ä-
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íèì âëàñòÿì, ï³äêðåñëþþ÷è ñïîñîáè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîë³ïøåíü. Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ð³âíîþ ì³ðîþ çîáîâ’ÿçàí³ ðîçãëÿäàòè ðåêîìåíäàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â ³ âñòóïàòè â ä³àëîã ùîäî ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âèêîíàííÿ.
Öåé àñïåêò âçàºìîïîâ’ÿçàíèé ³ç çàãàëüíîþ ìåòîþ Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó ñòîñîâíî âñòàíîâëåííÿ ñï³âïðàö³ é ä³àëîãó ì³æ
â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè âëàäè òà íàö³îíàëüíèìè ïðåâåíòèâíèìè
ìåõàí³çìàìè.
Äëÿ ñïðèÿííÿ öüîìó ïðîöåñó äîáðîþ ïðàêòèêîþ º ³íôîðìóâàííÿ
çä³éñíþþ÷îþ â³äâ³äóâàííÿ äåëåãàö³ºþ íàö³îíàëüíîãî ïðåâåíòèâíîãî
ìåõàí³çìó â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âëàäè ïðî ðåçóëüòàòè â³äâ³äóâàííÿ
ÿêíàéñêîð³øå ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ. ßê ì³í³ìóì ìàº áóòè îðãàí³çîâàíà çóñòð³÷ ç îñîáàìè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî êåðóþòü ì³ñöåì òðèìàííÿ
ï³ä âàðòîþ, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ, ³ áàæàíîþ áóëà á á³ëüø
îô³ö³éíà êîìóí³êàö³ÿ ó âèãëÿä³ íàïðàâëåííÿ ëèñòà ÿêíàéñêîð³øå
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ â³äâ³äóâàííÿ. Öå äîçâîëèòü ìåõàí³çìàì çðîáèòè
íåãàéí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ, à òàêîæ âñòóïèòè â êîíñòðóêòèâíèé ðîáî÷èé ä³àëîã ç âëàñòÿìè.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî ïîë³ïøåííÿ ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òà óìîâàìè ¿õ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìàþòü äîïîâ³äàòè ïðî ç³áðàíó ï³ä
÷àñ â³äâ³äóâàííÿ ³íôîðìàö³þ, à òàêîæ ðîçïîâñþäæóâàòè öþ ³íôîðìàö³þ. Ñòàòòÿ 23 çàêð³ïëþº îáîâ’ÿçîê äåðæàâ-ó÷àñíèöü ïóáë³êóâàòè
³ ðîçïîâñþäæóâàòè ùîð³÷íó äîïîâ³äü ïðî ðîáîòó íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.
Öå ïîëîæåííÿ íå âèêëþ÷àº ìîæëèâîñò³ ïóáë³êàö³¿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ùîð³÷íèõ äîïîâ³äåé ñàìèìè íàö³îíàëüíèìè ïðåâåíòèâíèìè
ìåõàí³çìàìè, íåçàëåæíî â³ä îô³ö³éíî¿ äîïîâ³ä³ äåðæàâè-ó÷àñíèö³.
Öå ïîëîæåííÿ ïðîñòî º äîäàòêîâîþ ãàðàíò³ºþ òîãî, ùî äîïîâ³ä³ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â áóäóòü îïóáë³êîâàí³, à òàêîæ
ãàðàíò³ºþ òðàíñïàðåíòíîñò³ ó ôóíêö³îíóâàíí³ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.
²íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìîæóòü ïðîâåñòè ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ, âêëþ÷àþòü ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ íàâ÷àííÿ, íàïðèêëàä, îðãàí³çàö³þ ñåì³íàð³â äëÿ â³äïîâ³äíèõ
ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, àáî ÿê³
º â³äïîâ³äàëüíèìè çà íèõ, à òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü ñòîñîâíî ï³äâèùåííÿ
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
îá³çíàíîñò³ ñóñï³ëüñòâà â ö³é ñôåð³. Ñïåö³àëüíèé ôîíä, çãàäàíèé âèùå, ÿêèé áóäå ñòâîðåíèé ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Ôàêóëüòàòèâíîãî
ïðîòîêîëó, ìîæå ô³íàíñóâàòè îñâ³òí³ ïðîãðàìè íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.

СПІВПРАЦЯ МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРЕВЕНТИВНИМИ МЕХАНІЗМАМИ
ТА ПІДКОМІТЕТОМ ПРИ КОМІТЕТІ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ
ßê öå âæå çãàäóâàëîñÿ âèùå ùîäî Ï³äêîì³òåòó, Ôàêóëüòàòèâíèé
ïðîòîêîë íàä³ëÿº íàö³îíàëüí³ òà ì³æíàðîäí³ îðãàíè ìîæëèâ³ñòþ
çä³éñíþâàòè øèðîêèé îáì³í äóìêàìè é ³íôîðìàö³ºþ ç ïèòàíü, ùî
ñòîñóþòüñÿ ìåòîä³â òà ñòðàòåã³é ñòîñîâíî çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì
òà ³íøèõ âèä³â ïîãàíîãî ïîâîäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, Ï³äêîì³òåò ³
íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìîæóòü ïðîâîäèòè íàðàäè é îáì³íþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, êîíô³äåíö³éíî, ÿêùî öå íåîáõ³äíî. Íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ äîïîâ³ä³ òà
³íøó â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ â ì³æíàðîäíèé Ï³äêîì³òåò.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî öåé íîâèé ï³äõ³ä ïîºäíàííÿ íàö³îíàëüíèõ çóñèëü ùîäî çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì ³ç ì³æíàðîäíèì ìåõàí³çìîì ñïðèÿòèìå âèêîíàííþ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Öåé
ï³äõ³ä òàêîæ íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè îá³çíàí³ñòü ãðîìàäñüêîñò³, à òàêîæ ñïðèÿòèìå â³äðîäæåííþ â êðà¿íàõ äèñêóñ³é ç ïèòàííÿ ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òà óìîâàìè ¿õ óòðèìàííÿ.

СПІВПРАЦЯ МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРЕВЕНТИВНИМИ
МЕХАНІЗМАМИ ТА ІНШИМИ ОРГАНАМИ
Òå, ÿê Ï³äêîì³òåò òà íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè âçàºìîä³ÿòèìóòü îäèí ³ç îäíèì âçàºìîäîïîâíþþ÷èì ÷èíîì ³ â äóñ³ ñï³âïðàö³, áóëî âæå âêàçàíî âèùå, ïðîòå äëÿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ
ìåõàí³çì³â áóëî á ïðîäóêòèâíèì íàëàãîäèòè êîíñòðóêòèâí³ âçàºìîñòîñóíêè ç ³íøèìè ³ñíóþ÷èìè îðãàíàìè, òàêèìè ÿê Êîì³òåò ïðîòè
êàòóâàíü, ªâðîïåéñüêèé êîì³òåò ³ç çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì ³ Ì³æíàðîäíèé Êîì³òåò ×åðâîíîãî Õðåñòà. ²íôîðìàö³ÿ, ç³áðàíà íàö³îíàëüíèìè ïðåâåíòèâíèìè ìåõàí³çìàìè, ìîæå áóòè êîðèñíèì äæåðåëîì
äëÿ öèõ îðãàí³â ïðè ðîçãëÿä³ çàõèñòó îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³, ó öèõ
äåðæàâàõ. Íàö³îíàëüíèì ïðåâåíòèâíèì ìåõàí³çìàì ðåêîìåíäóºòüñÿ
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Ìîí³òîðèíã ïðàâ ëþäèíè: ïîíÿòòÿ, âèäè, ïðèíöèïè, ìåõàí³çìè
ñï³âïðàöþâàòè ç ³íøèìè íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè, ùî çàéìàþòüñÿ ìîí³òîðèíãîì ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ç ìåòîþ ïîºäíàííÿ
âçàºìîäîïîâíþþ÷èõ çóñèëü ùîäî ïîïåðåäæåííÿ ïîðóøåíü ñòîñîâíî
îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³.
Ñï³âïðàöÿ ç ãðóïàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà áóëà á òàêîæ
êîðèñíîþ äëÿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â, îñê³ëüêè ãðóïè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà º íåçàëåæíèì ³ ö³ííèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿, ³ ÷àñòî âîíè º çàïåêëèìè ïðèõèëüíèêàìè ðîáîòè â ³ì’ÿ ò³º¿
æ ìåòè, ùî é íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè.

МОБІЛЬНІ ГРУПИ З МОНІТОРИНГУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ
ТА СВОБОД ГРОМАДЯН У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОВС),
ЯК ПРОТОТИП НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ
Óêðà¿íà ìàº âëàñíèé óí³êàëüíèé äîñâ³ä çä³éñíåííÿ íåçàëåæíèõ ìîí³òîðèíãîâèõ â³äâ³äóâàíü ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ó 2005
ðîö³ çà ³í³ ö³àòèâîþ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà çà ô³íàíñîâîþ ï³äòðèìêîþ Ïðîãðàìè Ðàäè ªâðîïè «Ïîë³ö³ÿ òà ïðàâà ëþäèíè» áóëî ñòâîðåíî ìîá³ëüí³ ãðóïè ç
ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí
îðãàíàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè. Çãîäîì, íàêàçîì Ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ¹ 536 â³ä 08.07.2005 ðîêó ðîáîòó öèõ ãðóï áóëî ïîøèðåíî íà âñþ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Óí³êàëüí³ñòü ìîá³ëüíèõ
ãðóï ïîëÿãàº â ïîºäíàíí³ çóñèëü ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ¿õ ñï³ëüíîìó ïðàãíåíí³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíå äîòðèìàííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ³çîëÿòîðàõ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ.
Á³ëüø äåòàëüíî ä³ÿëüí³ñòü ìîá³ëüíèõ ãðóï áóäå ðîçãëÿíóòà â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ.

МОНІТОРИНГ УМОВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
Ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³ ì³æíàðîäíèìè
îðãàíàìè – îäíå ç íåäàâí³õ äîñÿãíåíü. Ì³æíàðîäíèé Êîì³òåò ×åðâîíîãî Õðåñòà ïåðøèì îòðèìàâ ìàíäàíò íà â³äâ³äóâàííÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ó êîíòåêñò³ îçáðîºíèõ êîíôë³êò³â. Ì³æíàðîäí³ ìåõàí³çìè, âñòàíîâëåí³ â ðàìêàõ ÎÎÍ, íà ì³ñöÿõ âèçíà÷àþòü äîñòîâ³ðí³ñòü
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
ïîâ³äîìëåíü ïðî çàñòîñóâàííÿ êàòóâàíü àáî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ. Äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ âèäàº äåðæàâà. Çàðàç ò³ëüêè
ªâðîïåéñüêèé Êîì³òåò ³ç çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì óïîâíîâàæåíèé ó
áóäü-ÿêèé ÷àñ â³äâ³äóâàòè âñ³ ì³ñöÿ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ êðà¿í-ó÷àñíèöü ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ïðî çàïîá³ãàííÿ êàòóâàíÿì.
Таблиця: Міжнародні механізми, що здійснюють відвідування
Òèï

Þðèäè÷íà ï³äñòàâà

Õàðàêòåðèñòèêè

Óí³âåðñàëüí³ ìåõàí³çìè
Òåìàòè÷íà
ïðîöåäóðà ÎÎÍ
• Ñïåö³àëüíèé äîïîâ³äà÷
³ç ïèòàíü êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî ïðèíèæóþ÷èõ
ã³äí³ñòü âèä³â ïîâîäæåííÿ ³ ïîêàðàííÿ;
• Ñïåö³àëüíèé äîïîâ³äà÷
ïðî ñòðàòè áåç ñóäîâî- Ðåçîëþö³¿ Êîì³ñ³¿
ãî ðîçãëÿäó àáî äîâ³ëüí³ ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè
ñòðàòè;
• Ñïåö³àëüíèé äîïîâ³äà÷
³ç ïèòàííÿ ïðî íàñèëüñòâî ñòîñîâíî æ³íîê;
• Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü
íàñèëüíèöüêèõ àáî íåäîáðîâ³ëüíèõ çíèêíåíü;
• Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü
ñâàâ³ëüíèõ çàòðèìàíü
Ñò. 20 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ
(1984) ïðîòè Êàòóâàíü
òà ³íøèõ æîðñòîêèõ,
Êîì³òåò ïðîòè êàòóâàíü íåëþäñüêèõ, àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü
ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ ³ ïîêàðàííÿ

36

• Ïîïåðåäíÿ äîìîâëåí³ñòü çàö³êàâëåíèõ äåðæàâ;
• îáìåæåí³ é îäíîðàçîâ³ â³äâ³äóâàííÿ;
• ðåêîìåíäàö³¿, äàí³ íà ï³äñòàâ³ ïåðåäàíî¿ äîïîâ³äà÷åâ³
é ï³äòâåðäæåí³é ³íôîðìàö³¿,
àáî âíåñåí³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äí³é äåðæàâ³;
• ðåêîìåíäàö³¿, ùî íå ìàþòü
îáîâ’ÿçêîâîãî äëÿ äåðæàâ õàðàêòåðó;
• ïóáë³÷í³ äîïîâ³ä³, ïðåäñòàâëåí³ íà ñåñ³¿ Êîì³ñ³¿ ç ïðàâ
ëþäèíè.

• Ïðîâîäèòü â³äâ³äóâàííÿ
ò³ëüêè íà òåðèòîð³¿ äåðæàâó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿;
• ïðîâîäèòü â³äâ³äóâàííÿ
ò³ëüêè â ðàç³ «ñèñòåìàòè÷íèõ êàòóâàíü»;
• äîçâ³ë äåðæàâè;
• êîíô³äåíö³éíèé õàðàêòåð
ä³ÿëüíîñò³.

Ìîí³òîðèíã ïðàâ ëþäèíè: ïîíÿòòÿ, âèäè, ïðèíöèïè, ìåõàí³çìè

Ì³æíàðîäíèé Êîì³òåò
×åðâîíîãî Õðåñòà

• Íà ï³äñòàâ³ Æåíåâñüêèõ
Êîíâåíö³é
(1949) ïðî îçáðîºí³
êîíôë³êòè;
• Íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó
ç äåðæàâîþ â ³íøèõ
ñèòóàö³ÿõ

• Ìîí³òîðèíã óìîâ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îñ³á, çàòðèìàíèõ ³ óâ’ÿçíåíèõ ó çâ’ÿçêó
ç³ çáðîéíèì êîíôë³êòîì.
Â îñîáëèâèõ ñèòóàö³ÿõ êîíòðîëü ïîøèðþºòüñÿ íà ³íø³
êàòåãîð³¿ îñ³á, ïîçáàâëåíèõ
âîë³;
• ó ðàç³ ì³æíàðîäíèõ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â ì³æ äåðæàâàìè-ó÷àñíèöÿìè Êîíâåíö³¿,
óïîâíîâàæåíèé â³äâ³äóâàòè
ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ³ öèâ³ëüíèõ
óâ’ÿçíåíèõ. Â ³íøèõ âèïàäêàõ â³äâ³äóâàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ
ç ïîïåðåäíüî¿ çãîäè âëàñòåé;
• ïîñò³éí³ â³äâ³äóâàííÿ ï³ä
÷àñ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â àáî
¿õ ïðÿìèõ íàñë³äê³â;
• êîíô³äåíö³éíèé õàðàêòåð
äîïîâ³äåé.

Ðåã³îíàëüí³ ìåõàí³çìè

ªâðîïåéñüêèé Êîì³òåò
ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ
êàòóâàííÿì ÷è íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó,
ùî ïðèíèæóº ã³äí³ñòü
ïîâîäæåííþ

ªâðîïåéñüêà Êîíâåíö³ÿ ïðî çàïîá³ãàííÿ
êàòóâàííÿì òà íåëþäñüêîìó, àáî òàêîìó,
ùî ïðèíèæóº ã³äí³ñòü ïîâîäæåííþ ÷è ïîêàðàííþ

• Ïðîâîäèòü â³äâ³äóâàííÿ
ò³ëüêè íà òåðèòîð³¿ äåðæàâó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿;
• íåîáìåæåíèé äîñòóï, ó
áóäü-ÿêèé ÷àñ ó âñ³ ì³ñöÿ
ïîçáàâëåííÿ âîë³;
• ïåð³îäè÷í³ â³äâ³äóâàííÿ òà
â³äâ³äóâàííÿ ad hoc («íåîáõ³äí³ çà äàíèõ îáñòàâèí»);
• äîïîâ³ä³ òåîðåòè÷íî ìàþòü
êîíô³äåíö³éíèé õàðàêòåð,
àëå ¿õ ïóáë³êàö³ÿ ñòàëà ïðàâèëîì.

ªâðîïåéñüêèé êîì³òåò ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì ÷è íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî ïðèíèæóº ã³äí³ñòü ïîâîäæåííþ (ªÊÇÊ) áóâ
çàñíîâàíèé â³äïîâ³äíî äî îäíîéìåííî¿ Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè, ïðèéíÿòî¿ â 1987 ðîö³ (äàë³ – Êîíâåíö³ÿ). Çã³äíî ç³ Ñòàòòåþ 1 Êîíâåíö³¿:
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
«Ñòâîðþºòüñÿ ªâðîïåéñüêèé êîì³òåò çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì ³
íåëþäñüêîãî àáî ïðèíèæóþ÷îãî ã³äí³ñòü ïîâîäæåííÿ ÷è ïîêàðàííÿ... Êîì³òåò ÷åðåç â³äâ³äóâàííÿ âèâ÷àº ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè,
ïîçáàâëåíèìè âîë³, ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ, ÿêùî öå íåîáõ³äíî, çàõèñòó
òàêèõ îñ³á â³ä êàòóâàíü ³ â³ä íåëþäñüêîãî àáî ïðèíèæóþ÷îãî ã³äí³ñòü ïîâîäæåííÿ ÷è ïîêàðàííÿ».

Ðîáîòà ªÊÇÊ çàäóìàíà ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà ñèñòåìè â ðàìêàõ
Ðàäè ªâðîïè ³ç çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ âñòàíîâëþºòüñÿ ïîïåðåäæóþ÷èé íåñóäîâèé ìåõàí³çì ðàçîì ³ç óæå ³ñíóþ÷èì ðåàêòèâíèì ñóäîâèì ìåõàí³çìîì ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.
ªÊÇÊ çä³éñíþº ñâî¿, ãîëîâíèì ÷èíîì, ïðåâåíòèâí³ ôóíêö³¿ çà
äîïîìîãîþ â³äâ³äóâàííÿ äâîõ òèï³â: ïåð³îäè÷íèõ ³ ad hoc. Ïåð³îäè÷í³ â³äâ³äóâàííÿ çä³éñíþþòüñÿ äî âñ³õ äåðæàâ-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿ íà
ðåãóëÿðí³é îñíîâ³. Â³äâ³äóâàííÿ ad hoc îðãàí³çîâóþòüñÿ â öèõ êðà¿íàõ, ÿêùî Êîì³òåò âèçíàº ¿õ «íåîáõ³äíèìè, âèõîäÿ÷è ç êîíêðåòíèõ
îáñòàâèí».
Ïðè çä³éñíåíí³ â³äâ³äóâàííÿ ªÊÇÊ êîðèñòóºòüñÿ ðîçøèðåíèìè
ïîâíîâàæåííÿìè çã³äíî ç Êîíâåíö³ºþ: äîñòóï íà òåðèòîð³þ ³íñïåêòîâàíî¿ Ñòîðîíè ³ ïðàâî ïåðåñóâàííÿ áåç îáìåæåíü; íåîáìåæåíèé
äîñòóï äî áóäü-ÿêîãî ì³ñöÿ, äå çíàõîäÿòüñÿ îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³,
âêëþ÷àþ÷è ïðàâî ïåðåñóâàííÿ âñåðåäèí³ òàêèõ ì³ñöü áåç îáìåæåíü;
äîñòóï äî ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ì³ñöÿ òðèìàííÿ îñ³á, ïîçáàâëåíèõ
âîë³, à òàêîæ ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó ìàº Ñòîðîíà, ³ ÿêà íåîáõ³äíà
Êîì³òåòó äëÿ âèêîíàííÿ éîãî çàâäàíü.
Êîì³òåò òàêîæ ìàº ïðàâî ðîçìîâëÿòè ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè
âîë³, â³÷-íà-â³÷ ³ â³ëüíî âñòóïàòè â êîíòàêò ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà,
ÿê â³í ââàæàº, ìîæå íàäàòè éîìó â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ.
Â³äâ³äóâàííÿ ìîæóòü áóòè îðãàí³çîâàí³ äî áóäü-ÿêîãî ì³ñöÿ, «äå
çíàõîäÿòüñÿ îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³ çà ð³øåííÿì äåðæàâíî¿ âëàäè».
Òàêèì ÷èíîì, ìàíäàò ªÊÇÊ âèõîäèòü çà ìåæ³ â’ÿçíèöü ³ ïîë³öåéñüêèõ
ä³ëüíèöü, îõîïëþþ÷è, íàïðèêëàä, ïñèõ³àòðè÷í³ óñòàíîâè, ãàóïòâàõòè
ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ, öåíòðè óòðèìàííÿ îñ³á, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà
ïðèòóëîê, àáî ³íøèõ êàòåãîð³é ³íîçåìö³â, à òàêîæ ì³ñöÿ òðèìàííÿ
ìàëîë³òí³õ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïîçáàâëåí³ âîë³ â ñóäîâîìó àáî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó.
Äâà îñíîâîïîëîæí³ ïðèíöèïè âèçíà÷àþòü â³äíîñèíè ì³æ ªÊÇÊ ³
Ñòîðîíàìè Êîíâåíö³¿: ñï³âïðàöÿ òà êîíô³äåíö³éí³ñòü. Ñòîñîâíî öüîãî ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ðîëü Êîì³òåòó íå â òîìó, ùîá çàñóäæóâàòè
Ñòîðîíè, à â òîìó, ùîá äîïîìàãàòè ¿ì ó çàïîá³ãàíí³ æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³.
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Ï³ñëÿ êîæíîãî â³äâ³äóâàííÿ ªÊÇÊ ñêëàäàº äîïîâ³äü, ó ÿê³é óçàãàëüíþº ñâî¿ âèñíîâêè ³ âêëþ÷àº ïðè íåîáõ³äíîñò³ ðåêîìåíäàö³¿ òà
³íø³ ïðîïîçèö³¿, íà îñíîâ³ ÿêèõ ðîçâèâàºòüñÿ ä³àëîã ³ç çàëó÷åíîþ Ñòîðîíîþ. Äîïîâ³äü Êîì³òåòó çà íàñë³äêàìè â³äâ³äóâàííÿ º, ó ïðèíöèï³,
êîíô³äåíö³éíîþ; ïðîòå ìàéæå âñ³ Ñòîðîíè ââàæàëè çà êðàùå â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðàâèëà êîíô³äåíö³éíîñò³ é ïóáë³êóþòü äîïîâ³äü.
Ùîð³÷íî ªÊÇÊ ãîòóº Çàãàëüíó äîïîâ³äü ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà
ïîäàºòüñÿ äî â³äîìà ãðîìàäñüêîñò³.
Ó ðÿä³ ñâî¿õ çàãàëüíèõ äîïîâ³äåé ªÊÇÊ ïðåäñòàâèâ äåÿê³ ñóòòºâ³
ïèòàííÿ, ç’ÿñóâàííÿì ÿêèõ â³í çàéìàºòüñÿ ïðè â³äâ³äóâàíí³ ì³ñöü
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Òàêèì ÷èíîì, Êîì³òåò ñïîä³âàºòüñÿ ÿñíî ïðîäåìîíñòðóâàòè íàö³îíàëüíèì îðãàíàì âëàäè ñâî¿ ïîãëÿäè ùîäî òîãî,
ÿêèì ÷èíîì ñë³ä ïîâîäèòèñÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, à òàêîæ, ó øèðøîìó çíà÷åíí³, ñòèìóëþâàòè äèñêóñ³þ ç öèõ ïèòàíü.

СТАНДАРТИ НАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ, РОЗРОБЛЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ
КОМІТЕТОМ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ
(ВИТЯГИ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ДОПОВІДЕЙ ЄКЗК)
Çàãàëüí³ äîïîâ³ä³ ªÊÇÊ ì³ñòÿòü ñòàíäàðòè íàëåæíîãî ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ÿêèõ àãåíòè äåðæàâè ïîçáàâèëè âîë³. Äàí³ ñòàíäàðòè
º îð³ºíòèðàìè äëÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, íàö³îíàëüíèõ
³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ùî çä³éñíþþòü â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ìàëè ì³ñöå êàòóâàííÿ, æîðñòîêå àáî íåëþäñüêå ïîâîäæåííÿ, àáî ïîêàðàííÿ.
Êîì³òåò íàäàº îñîáëèâî¿ âàæëèâîñò³ òðüîì ïðàâàì îñ³á, çàòðèìàíèõ ïîë³ö³ºþ: ïðàâî ³íôîðìóâàòè ïðî ôàêò ñâîãî çàòðèìàííÿ òðåòþ
ñòîðîíó íà ñâ³é ðîçñóä (÷ëåíà ñ³ì’¿, äðóãà, êîíñóëüñòâî), ïðàâî äîñòóïó
äî àäâîêàòà ³ ïðàâî âèìàãàòè ìåäè÷íîãî îãëÿäó ë³êàðåì íà ñâ³é ðîçñóä
(íà äîäàòîê äî áóäü-ÿêîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó, ïðîâåäåíîãî ë³êàðåì,
âèêëèêàíèì ïîë³öåéñüêèìè âëàñòÿìè). Ö³ ïðàâà, íà äóìêó Êîì³òåòó, º òðüîìà îñíîâíèìè ãàðàíò³ÿìè ïðîòè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
³ç çàòðèìàíèìè îñîáàìè, ÿê³ ñë³ä çàñòîñîâóâàòè ç ñàìîãî ìîìåíòó
ïîçáàâëåííÿ âîë³, íåçàëåæíî â³ä éîãî íàçâè â äàí³é ïðàâîâ³é ñèñòåì³
(çàòðèìàííÿ, àðåøò, ³ ò.ï.).
Ïðàâî îñîáè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ï³ä âàðòîþ, ïîâ³äîìèòè ïðî ôàêò
ñâîãî àðåøòó òðåò³é ñòîðîí³, ó ïðèíöèï³, ìàº áóòè ãàðàíòîâàíî ç ñàìîãî ïî÷àòêó çíàõîäæåííÿ ï³ä àðåøòîì. Çâè÷àéíî, ªÊÇÊ âèçíàº, ùî
âèêîðèñòàííÿ òàêîãî ïðàâà ìàº äîïóñêàòè ïåâí³ âèíÿòêè, ùîá çàõèñ-
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òèòè çàêîíí³ ³íòåðåñè ïîë³öåéñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîòå ïîä³áí³
âèíÿòêè ìàþòü áóòè ÷³òêî âèçíà÷åí³ òà ñóâîðî îáìåæåí³ ó ÷àñ³, ³
çâåðíåííÿ äî íèõ ìàº ñóïðîâîäæóâàòèñÿ â³äïîâ³äíèìè ãàðàíò³ÿìè
(íàïðèêëàä, áóäü-ÿêà çàòðèìêà â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî óòðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ ìàº áóòè ïèñüìîâî çàô³êñîâàíà ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èí ³ â÷èíåíà ç³ ñõâàëåííÿ ñòàðøîãî ïîë³öåéñüêîãî ïîñàäîâöÿ, íå ïîâ’ÿçàíîãî
³ç ñïðàâîþ, àáî ïðîêóðîðîì).
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äàíîãî ïðàâà çàòðèìàíèì ïîë³ö³ºþ îñîáàì ³ç
ñàìîãî ïî÷àòêó çíàõîäæåííÿ ï³ä âàðòîþ ìàþòü ñèñòåìàòè÷íî âèäàâàòèñÿ äîêóìåíòè, ùî âñòàíîâëþþòü ö³ ïðàâà â ïðÿì³é ôîðì³. Äàë³,
âêàçàí³ îñîáè ïîâèíí³ ï³äïèñàòè çàÿâó, ÿêà ï³äòâåðäæóº, ùî ¿õ ïðî³íôîðìóâàëè ïðî ¿õí³ ïðàâà.
ªÊÇÊ ï³äêðåñëþº, ùî ñóäÿ÷è ç äîñâ³äó, íàéá³ëüøèé ðèçèê çàëÿêóâàííÿ òà ô³çè÷íî¿ æîðñòîêîñò³ âèíèêàº â ïåð³îä, ÿêèé º áåçïîñåðåäíüî íàñòóïíèì çà ïîçáàâëåííÿì âîë³. Îòæå, ìîæëèâ³ñòü äëÿ
îñ³á, óçÿòèõ ïîë³ö³ºþ ï³ä âàðòó, ìàòè äîñòóï äî àäâîêàòà ñàìå â öåé
ìîìåíò º ôóíäàìåíòàëüíîþ ãàðàíò³ºþ ïðîòè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ. ²ñíóâàííÿ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ ñòâîðþâàòèìå ä³þ â³äëÿêóâàííÿ íà
òèõ, õòî ìàº íàì³ð æîðñòîêî ïîâîäèòèñÿ ³ç çàòðèìàíèìè îñîáàìè;
êð³ì òîãî, àäâîêàò çàéìàº çðó÷íó ïîçèö³þ, äëÿ òîãî, ùîá âæèòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ó ðàç³ ôàêòè÷íîãî çä³éñíåííÿ çëîâæèâàííÿ. Ïðàâî
äîñòóïó äî àäâîêàòà äëÿ îñ³á, çàòðèìàíèõ ïîë³ö³ºþ, ìàº âêëþ÷àòè
ïðàâî âñòóïàòè â êîíòàêò ³ç àäâîêàòîì ³ ìîæëèâ³ñòü éîãî ðåãóëÿðíèõ
â³äâ³äóâàíü (â îáîõ âèïàäêàõ â óìîâàõ, ùî ãàðàíòóþòü êîíô³äåíö³éí³ñòü ¿õ îáãîâîðåíü), à òàêîæ ïðàâî äàíî¿ îñîáè íà ïðèñóòí³ñòü àäâîêàòà ï³ä ÷àñ äîïèòó.
ªÊÇÊ òàêîæ ï³äêðåñëþº, ùî ïðàâî äîñòóïó äî àäâîêàòà ìàº
íàäàâàòèñÿ íå ò³ëüêè ï³äîçðþâàíèì ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, àëå òàêîæ
áóäü-ÿê³é îñîá³, çîáîâ’ÿçàí³é çã³äíî ³ç çàêîíîì â³äâ³äàòè ïîë³öåéñüêó
ä³ëüíèöþ àáî çíàõîäèòèñÿ â í³é, òîáòî ñâ³äêàì.
Îñîáè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä âàðòîþ, ïîâèíí³ ìàòè îô³ö³éíî âèçíàíå ïðàâî äîñòóïó äî ë³êàðÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, ë³êàð ïîâèíåí áóòè
âèêëèêàíèé íåâ³äêëàäíî, ÿêùî îñîáà âèìàãàº ìåäè÷íîãî îãëÿäó;
ñï³âðîá³òíèêè ïîë³ö³¿ íå ïîâèíí³ çíàõîäèòè ëàç³âêè äëÿ â³äìîâè â
ïîä³áíèõ âèìîãàõ. Äàë³, ïðàâî äîñòóïó äî ë³êàðÿ ìàº âêëþ÷àòè ïðàâî
îñîáè íà ìåäè÷íèé îãëÿä, ÿêùî äàíà îñîáà âèÿâèòü íà òå áàæàííÿ,
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ùî ïðîâîäèòüñÿ ë³êàðåì, ÿêîãî â³í ñàì âèáåðå (íà äîäàòîê äî áóäüÿêîãî ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ, âèêîíàíîãî ë³êàðåì, ÿêîãî âèêëèêàëà
ïîë³ö³ÿ).
Óñ³ ìåäè÷í³ îáñòåæåííÿ îñ³á, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, ìàþòü ïðîâîäèòèñÿ ïîçà äîñÿæí³ñòþ äëÿ ñëóõó ñï³âðîá³òíèê³â
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, à òàêîæ, ÿêùî çàä³ÿíèé ë³êàð íå çàæàäàº
³íøîãî â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó, ³ ó â³äñóòíîñò³ öèõ ñï³âðîá³òíèê³â.
Òàêîæ âàæëèâî, ùîá îñîáè, çâ³ëüíåí³ ç-ï³ä âàðòè ³ ÿê³ íå ç’ÿâèëèñÿ ïåðåä ñóäîì, ìàëè ïðàâî ïðÿìî âèìàãàòè ìåäè÷íîãî îãëÿäó/
äîâ³äêó îô³ö³éíîãî ñóäîâîãî ë³êàðÿ.
Êîì³òåò ââàæàº, ùî îñíîâí³ ãàðàíò³¿ ïðàâ îñ³á, çàòðèìàíèõ ïîë³ö³ºþ, áóëè á ï³äêð³ïëåí³ (à ðîáîòà ïîë³öåéñüêèõ ñï³âðîá³òíèê³â,
ìîæëèâî, çíà÷íî ïîëåãøåíà), ³ñíóâàííÿì ºäèíî¿ ³ âñåá³÷íî¿ ñèñòåìè
îáë³êó ùîäî êîæíî¿ çàòðèìàíî¿ îñîáè, ùî â³äîáðàæàº âñ³ àñïåêòè
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ä³ÿìè, â÷èíåíèìè ñòîñîâíî çàòðèìàíèõ (êîëè ïîçáàâëåí³ âîë³ ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ì³ðè; êîëè ïîâ³äîìëåíî ïðî ïðàâà; îçíàêè ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ïñèõ³÷íèõ õâîðîá ³ ò.ï.; êîëè âñòóïèëè â êîíòàêò ç íàéáëèæ÷èìè ðîäè÷àìè/êîíñóëüñòâîì òà àäâîêàòîì ³
êîëè çàòðèìàíèé áóâ íèìè â³äâ³äàíèé; êîëè áóëà çàïðîïîíîâàíà ¿æà;
êîëè äîïèòóâàâñÿ; êîëè ïåðåâåäåíèé àáî çâ³ëüíåíèé, ³ ò.³í.). Ç ð³çíèõ
ïèòàíü (íàïðèêëàä ïðåäìåòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ îñîáè, ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïðàâà îñîáè ³ çàñòîñóâàííÿ àáî â³äìîâà â³ä íèõ) ñë³ä
îòðèìàòè ï³äïèñ çàòðèìàíîãî àáî ïîÿñíèòè ¿¿ â³äñóòí³ñòü. Êð³ì òîãî,
àäâîêàò çàòðèìàíîãî ïîâèíåí ìàòè äîñòóï äî òàêèõ çàïèñ³â îáë³êó
çíàõîäæåííÿ ï³ä âàðòîþ.
Îêð³ì òîãî, ³ñíóâàííÿ íåçàëåæíîãî ìåõàí³çìó ðîçãëÿäó ñêàðã
ùîäî ïîâîäæåííÿ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿ º âàæëèâîþ ãàðàíò³ºþ ïðàâ.
Ðåòåëüíèé ðîçãëÿä ñóäîâèìè òà ³íøèìè â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè
âñ³õ ñêàðã ïðî çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ñï³âðîá³òíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàêëàäåííÿ ñòÿãíåííÿ, ÿêå íàëåæèòü çä³éñíèòè â òàêîìó ðàç³, ñïðàâèòü ñèëüíå ñòðèìóþ÷å âðàæåííÿ.
² íàâïàêè, ÿêùî â³äïîâ³äí³ îðãàíè íå áóäóòü âæèâàòè åôåêòèâíèõ
çàõîä³â ó â³äïîâ³äü íà àäðåñîâàí³ ¿ì ñêàðãè, òî ñï³âðîá³òíèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñõèëüí³ äî çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî àðåøòîâàíèõ, äóæå øâèäêî â³ä÷óþòü, ùî ìîæóòü æîðñòîêî ïîâîäèòèñü
áåçêàðíî.
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Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿ º (àáî, ïðèíàéìí³, ìàº áóòè) â³äíîñíî íåäîâãèì. Ïðîòå, óìîâè òðèìàííÿ â ïîë³öåéñüêèõ êàìåðàõ ìàþòü
çàäîâîëüíÿòè ïåâí³ îñíîâí³ âèìîãè.
Óñ³ ïîë³öåéñüê³ êàìåðè ìàþòü áóòè ÷èñòèìè ³ äîñòàòíüî ïðîñòîðèìè (ñòîñîâíî ðîçì³ð³â êàìåð äèâ³òüñÿ òàêîæ ïàðàãðàô 43 Äðóãî¿
Çàãàëüíî¿ äîïîâ³ä³ (CPT/Inf (92)) äëÿ ò³º¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á, ÿêà â í³é
ðîçì³ùóºòüñÿ, ³ ìàòè àäåêâàòíå îñâ³òëåííÿ (òîáòî äîñòàòíº äëÿ ÷èòàííÿ, çà âèíÿòêîì ïåð³îäó ñíó); ïðèðîäíå ñâ³òëî â êàìåðàõ ïåðåâàæíå. Äàë³, êàìåðè ìàþòü áóòè îñíàùåí³ çàñîáàìè äëÿ â³äïî÷èíêó
(íàïðèêëàä, ïðèêð³ïëåí³ äî ï³äëîãè ñò³ëåöü àáî ëàâêà), à îñ³á, ÿê³
ïîâèíí³ çàëèøàòèñÿ ï³ä âàðòîþ âíî÷³, ñë³ä çàáåçïå÷èòè ÷èñòèìè
ìàòðàöàìè ³ êîâäðàìè. Îñîáè, çàòðèìàí³ ïîë³ö³ºþ, ïîâèíí³ êîðèñòóâàòèñÿ òóàëåòàìè â íàëåæí³é îáñòàíîâö³ ³ ìàòè íàãîäó ïîìèòèñÿ.
Íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïèòíî¿ âîäè, à ¿æà ìàº
âèäàâàòèñÿ ó âñòàíîâëåíèé ÷àñ, ³ âêëþ÷àòè ´ðóíòîâíó ¿æó, ïðèíàéìí³, îäèí ðàç ó äåíü (òîáòî ùî-íåáóäü á³ëüø ñóòòºâå, í³æ áóòåðáðîä).
Îñîáàì, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ïîë³öåéñüê³é ä³ëüíèö³ 24 ãîäèíè ³ á³ëüøå,
ìàº áóòè çàïðîïîíîâàíà, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, ùîäåííà ïðîãóëÿíêà íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.
Íàðåøò³, ³íñïåêö³¿ ïîë³öåéñüêèõ óñòàíîâ íåçàëåæíèìè îðãàíàìè
ìîæóòü çðîáèòè âàæëèâèé âíåñîê ó çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâà ñòîñîâíî
îñ³á, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ïîë³ö³¿, òà, ó á³ëüø øèðîêîìó çíà÷åíí³, äîïîìîãòè çàáåçïå÷èòè çàäîâ³ëüí³ óìîâè òðèìàííÿ. Äëÿ á³ëüøî¿ åôåêòèâíîñò³ â³äâ³äóâàííÿ ïðåäñòàâíèêàìè òàêèõ îðãàí³â âëàäè ïîâèíí³ ìàòè ðåãóëÿðíèé õàðàêòåð ³ íå îãîëîøóâàòèñÿ íàïåðåä, à âêàçàí³ îðãàíè
ïîâèíí³ ìàòè ïîâíîâàæåííÿ ðîçìîâëÿòè ³ç çàòðèìàíèìè îñîáàìè
â³÷-íà-â³÷. Äàë³ âîíè ìóñÿòü âèâ÷èòè âñ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîâîäæåííÿì ³ç çàòðèìàíèìè: ðåºñòðàö³ÿ ìîìåíòó çàòðèìàííÿ, äîâåäåííÿ
³íôîðìàö³¿ äî çàòðèìàíèõ îñ³á ïðî ¿õí³ ïðàâà ³ ä³éñíå çä³éñíåííÿ
öèõ ïðàâ, äîòðèìàííÿ ïðàâèë, ùî âèçíà÷àþòü äîïèò ï³äîçðþâàíèõ
ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, à òàêîæ ìàòåð³àëüí³ óìîâè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
Âèñíîâêè âèùåçãàäàíèõ îðãàí³â ìàþòü íàäñèëàòèñÿ íå ò³ëüêè â
ïîë³ö³þ, àëå òàêîæ â ³íø³ îðãàíè, íåçàëåæí³ â³ä ïîë³ö³¿.
Ç óõâàëåííÿì Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êàòóâàíü ïðè Êîì³òåò³ ÎÎÍ ïðîòè êàòóâàíü áóâ ñòâîðåíèé Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî
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ïðèíèæóþ÷èõ ã³äí³ñòü âèä³â ïîâîäæåííÿ ³ ïîêàðàííÿ. Â³í óïîâíîâàæåíèé çä³éñíþâàòè â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ äåðæàâ-ó÷àñíèöü.

МАНДАТ І МЕТОДОЛОГІЯ ПІДКОМІТЕТУ
ПРИ КОМІТЕТІ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ
Ï³äêîì³òåò ìàº ìàíäàò ïðîâîäèòè ðåãóëÿðí³ é íàñòóïí³ çà íèìè
â³äâ³äóâàííÿ áóäü-ÿêèõ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùî ïåðåáóâàþòü
ï³ä þðèñäèêö³ºþ àáî êîíòðîëåì äåðæàâ-ó÷àñíèöü, äå çíàõîäÿòüñÿ
àáî ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³. Âèçíà÷åííÿ «ì³ñöü
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ» ³ «îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³» â Ïðîòîêîë³ äàºòüñÿ
ó çàãàëüíèõ ðèñàõ, ç òèì ùîá Ï³äêîì³òåò ì³ã â³äâ³äóâàòè ö³ëó íèçêó
ì³ñöü, âêëþ÷àþ÷è ïîë³öåéñüê³ ä³ëüíèö³, ä³ëüíèö³ ñèë áåçïåêè, óñ³
Ñ²ÇÎ, â’ÿçíèö³ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ, â’ÿçíèö³ äëÿ çàñóäæåíèõ
óâ’ÿçíåíèõ, öåíòðè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ, ì³ãðàö³éí³ öåíòðè, òðàíçèòí³ çîíè â ì³æíàðîäíèõ ïîðòàõ, öåíòðè äëÿ çàòðèìàíèõ á³æåíö³â,
ïñèõ³àòðè÷í³ óñòàíîâè òà ì³ñöÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàòðèìàííÿ. Âèçíà÷åííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òàêîæ ïîøèðþºòüñÿ íà ïðèâàòèçîâàí³ ì³ñöÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îá’ºêòè, ùî áóäóþòüñÿ, à òàêîæ
«íåîô³ö³éí³ ì³ñöÿ» òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ó ÿêèõ, ÿê ââàæàºòüñÿ, ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³.
Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë ïîñòàíîâëÿº, ùî äî ñêëàäó äåëåãàö³¿, ÿêà â³äâ³äóº äåðæàâó-ó÷àñíèöþ, ïîâèíí³ âõîäèòè íå ìåíøå äâîõ
÷ëåíè Ï³äêîì³òåòó. Ö³ ÷ëåíè ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòèñÿ äîäàòêîâèìè
åêñïåðòàìè, çàïðîøåíèìè ³ç ñïèñêó åêñïåðò³â, ñêëàäåíîãî äåðæàâàìè-ó÷àñíèöÿìè, Óïðàâë³ííÿì Âåðõîâíîãî êîì³ñàðà ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè ³ Öåíòðîì Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ïîïåðåäæåííÿ ì³æíàðîäíî¿ çëî÷èííîñò³. Öåé ñïèñîê äîäàòêîâèõ åêñïåðò³â ìàº ñòàòè
êîðèñíèì ðåñóðñîì äëÿ ÷ëåí³â Ï³äêîì³òåòó, ùî çàïîâíþº áóäü-ÿêó
ïðîãàëèíó çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ.
Äî ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ íåîáõ³äíî âèð³øèòè äåÿê³ îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ, òàê³ ÿê îòðèìàííÿ â³ç, çàïðîøåííÿ ïåðåêëàäà÷³â, áðîíþâàííÿ ãîòåë³â òà ³í. Îòæå, Ï³äêîì³òåò ïîâ³äîìèòü äåðæàâó-ó÷àñíèöþ ïðî ñâîþ ïðîãðàìó, ç òèì ùîá ö³ îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ áóëè âèð³øåí³. Ï³äêîì³òåò ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñòàíîâèòü
ñâî¿ ïðàâèëà é ïðîöåäóðè, âèð³øèòü ïðî ïåð³îä ïîâ³äîìëåííÿ ïåðåä
â³äâ³äóâàííÿì. Òóò íåîáõ³äíî äîñÿãòè áàëàíñó ì³æ çä³éñíèì³ñòþ îð-
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ãàí³çàö³éíèõ çàâäàíü äåðæàâîþ-ó÷àñíèöåþ ³ íåîáõ³äí³ñòþ çáåðåãòè
ÿêèéñü åëåìåíò íåñïîä³âàíêè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíîãî óÿâëåííÿ ïðî ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òà óìîâàìè òðèìàííÿ.
Ï³äêîì³òåòó òàêîæ íàëåæèòü âèð³øèòè é ³íø³ ïèòàííÿ, òàê³ ÿê
òî÷íà òðèâàë³ñòü â³äâ³äóâàííÿ, çàêëàäè, ÿê³ áóäóòü â³äâ³äàí³, îñîáè,
ç ÿêèìè çóñòð³÷àòèìóòüñÿ, òà ³í. Íåîáõ³äíî íàãàäàòè, ùî Ï³äêîì³òåò â³ëüíèé ó âèáîð³ ì³ñöü äëÿ â³äâ³äóâàííÿ òà îñ³á äëÿ áåñ³ä, áåç
áóäü-ÿêîãî âòðó÷àííÿ ç áîêó äåðæàâ-ó÷àñíèöü. Ïðè âèáîð³ ì³ñöü äëÿ
â³äâ³äóâàííÿ Ï³äêîì³òåò ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ ð³çíîþ ³íôîðìàö³ºþ,
îòðèìàíîþ â³ä â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³, Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü, íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â, ÍÓÎ, à òàêîæ ð³çíèõ
îñ³á.
Ùîäî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ äî àáî ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë ãàðàíòóº Ï³äêîì³òåòó â³ëüíèé äîñòóï äî ð³çíî¿
â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ñïðèÿííÿ ïëàíóâàííþ â³äâ³äóâàííÿ ³
íàäàííþ ðåêîìåíäàö³é, çàñíîâàíèõ íà ïîâíîìó óÿâëåíí³ ïðî ñòàíîâèùå â ì³ñöÿõ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
Ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ Ï³äêîì³òåòó ãàðàíòóþòüñÿ ïåâí³ ïîâíîâàæåííÿ, à ñàìå:
• необмежений доступ до всіх місць тримання під вартою, їх споруд

і об’єктів;
• можливість проводити приватні бесіди з особами, позбавленими
волі, за вибором;
• право вибирати місця, які Підкомітет бажає відвідати.

Óñ³ ö³ ãàðàíò³¿ º îñíîâîþ òîãî, ùî Ï³äêîì³òåò çìîæå ñôîðìóâàòè
âñåá³÷íå óÿâëåííÿ ïðî ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òà
óìîâàìè ¿õ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІСЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ПІДКОМІТЕТОМ
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ Ï³äêîì³òåò ïîâèíåí, çã³äíî ç
ìàíäàòîì, ïðåäñòàâëÿòè ðåêîìåíäàö³¿ òà çàóâàæåííÿ äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì, ùî ñòîñóþòüñÿ çàõèñòó îñ³á, ïîçáàâëåíèõ âîë³. Äåðæàâèó÷àñíèö³ ñóâîðî çîáîâ’ÿçàí³ «ðîçãëÿíóòè ðåêîìåíäàö³¿ Ï³äêîì³òåòó
³ âñòóïèòè â ä³àëîã ç íèì ùîäî ìîæëèâèõ çàõîä³â âèêîíàííÿ». Öå
íàéâàæëèâ³øå ïîëîæåííÿ ñòàâèòü ñîá³ çà ìåòó çàáåçïå÷èòè âæèò-
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òÿ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè âëàäè çàõîä³â çà äàíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè
ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ.
Ïðè ðîçãëÿä³ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ ïîâîäæåííÿ ç
îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òà óìîâàìè ¿õ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ
Ï³äêîì³òåò ìîæå çàñòîñîâóâàòè ö³ëó íèçêó â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ
íîðì, íå îáìåæóþ÷èñü ò³ëüêè Êîíâåíö³ºþ ïðîòè êàòóâàíü.
Äîïîâ³äü ïðî â³äâ³äóâàííÿ (ðåêîìåíäàö³¿ ³ çàóâàæåííÿ) Ï³äêîì³òåò ïðåäñòàâëÿº â êîíô³äåíö³éíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ³-ó÷àñíèö³, ³
ÿêùî öå º äîðå÷íèì, òàêîæ íàö³îíàëüíèì ïðåâåíòèâíèì ìåõàí³çìàì.
Ïðîòå äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ìîæå ïîïðîñèòè îïóáë³êóâàòè äîïîâ³äü. ßê
çàçíà÷åíî âèùå, ïóáë³êàö³ÿ äîïîâ³ä³ ìîæå òàêîæ â³äáóòèñÿ çà äâîõ
³íøèõ îáñòàâèí áåç ïðÿìîãî çàïèòó ç áîêó â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³. Ïî-ïåðøå, ÿêùî äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ îïóáë³êóº ÷àñòèíó äîïîâ³ä³,
Ï³äêîì³òåò ìîæå âèð³øèòè îïóáë³êóâàòè äîïîâ³äü ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Öå íå äàº äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì ìîæëèâîñò³ ï³ä ïðèâîäîì ïðèíöèïó êîíô³äåíö³éíîñò³ Ï³äêîì³òåòó ïðåäñòàâëÿòè â íåïðàâäèâîìó
ñâ³òë³ âñòàíîâëåí³ Ï³äêîì³òåòîì ôàêòè.
Äðóãà îáñòàâèíà, çà ÿêî¿ ïîãëÿäè Ï³äêîì³òåòó ìîæóòü áóòè îïðèëþäíåíí³ áåç ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó äåðæàâè-ó÷àñíèö³, öå â³äìîâà
äåðæàâè-ó÷àñíèö³ â³ä ñï³âïðàö³. Öå ââàæàºòüñÿ ºäèíîþ ³ñíóþ÷îþ
ñàíêö³ºþ, ÿêîþ Ï³äêîì³òåò ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ, ÿêùî äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ íå âèêîíóº ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü çà Ôàêóëüòàòèâíèì ïðîòîêîëîì.
Ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ äîïîâ³ä³
àáî çàÿâè íàëåæèòü íå Ï³äêîì³òåòó, à éîãî âèùåñòîÿùîìó îðãàíó –
Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü. Öåé ôàêò áóäå äîêëàäí³øå âèñâ³òëåíèé
äàë³ â öüîìó ðîçä³ë³.
Ï³ñëÿ íàïèñàííÿ ðåêîìåíäàö³é ³ çàóâàæåíü, áóäóòü âîíè îïóáë³êîâàí³ ÷è í³, Ï³äêîì³òåò ³ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ìàþòü âñòóïèòè â ä³àëîã äëÿ
ðîçãëÿäó âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é. Äëÿ ñïðèÿííÿ äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì ó âèêîíàíí³ ðåêîìåíäàö³é Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë çàêð³ïëþº
ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â. Öåé ôîíä íàäàñòü äîäàòêîâó ïðàêòè÷íó äîïîìîãó äåðæàâàì äëÿ âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é Ï³äêîì³òåòó.
ßê äîäàòêîâà äîïîìîãà äëÿ âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é àáî ðåàãóâàííÿ íà ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, Ï³äêîì³òåò ìîæå òàêîæ çàïðîïîíóâàòè äåðæàâ³-ó÷àñíèö³ ïðîâåñòè äîäàòêîâ³ êîðîòê³ ïîäàëüø³ â³äâ³äóâàííÿ ì³æ çàïëàíîâàíèìè ïåð³îäè÷íèìè â³äâ³äóâàííÿìè.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ПІДКОМІТЕТОМ
І КОМІТЕТОМ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ
Òàêîæ âàæëèâ³ âçàºìîâ³äíîñèíè ³ñíóþòü ì³æ Ï³äêîì³òåòîì ³ Êîì³òåòîì ïðîòè êàòóâàíü. ²íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà â ðåçóëüòàò³ â³äêðèòîãî àíàë³çó äîïîâ³äåé äåðæàâ-ó÷àñíèöü Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü,
áóäå êîðèñíèì äæåðåëîì äàíèõ äëÿ Ï³äêîì³òåòó â äîñÿãíåíí³ âñåá³÷íîãî ðîçóì³ííÿ ñòàíîâèùà ùîäî ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³, òà óìîâàìè ¿õ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â äåðæàâ³-ó÷àñíèö³.
Á³ëüøå òîãî, ÿêùî äîïîâ³ä³ Ï³äêîì³òåòó ïóáë³êóþòüñÿ, ç ïðÿìî¿ àáî
íåïðÿìî¿ çãîäè â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ÷è ÿê ñàíêö³ÿ çà â³äìîâó â³ä ñï³âïðàö³, òî âîíè áóäóòü ö³ííèì ìàòåð³àëîì äëÿ Êîì³òåòó
ïðîòè êàòóâàíü ïðè ïðîâåäåíí³ íèì ïðîöåñó ìîí³òîðèíãó.
Ï³äêîì³òåò ìàº òàêîæ ïîäàâàòè Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü â³äêðèòó ùîð³÷íó äîïîâ³äü ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Ï³äêîì³òåò ìàº ðåòåëüíî ðîçãëÿíóòè çì³ñò ùîð³÷íî¿ äîïîâ³ä³ ïðè óõâàëåíí³ ð³øåííÿ ïðî
ñâî¿ ïðàâèëà òà ïðîöåäóðè, ³ öå áåçóìîâíî ìàº ðîáèòèñÿ â³äïîâ³äíî
äî ïðèíöèïó êîíô³äåíö³éíîñò³, ÿêèé º îäíèì ³ç êåð³âíèõ ïðèíöèï³â
éîãî ðîáîòè.
Äëÿ ñïðèÿííÿ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ³ ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ì³æ Ï³äêîì³òåòîì ³ Êîì³òåòîì ïðîòè êàòóâàíü, çã³äíî ç Ôàêóëüòàòèâíèì ïðîòîêîëîì, Ï³äêîì³òåò ìàº ïðîâîäèòè îäíó ð³÷íó íàðàäó ÷ëåí³â Ï³äêîì³òåòó îäíî÷àñíî ç îäí³ºþ ³ç ñåñ³é Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü.
Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü òàêîæ â³äâåäåíà ÷³òêà ðîëü ó âèêîíàíí³
ïîëîæåíü Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó, ³ â³í íàä³ëåíèé äâîìà âàæëèâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ³ ôóíêö³ÿìè – â³äêðèò³ çàÿâè òà ïóáë³êàö³ÿ
äîïîâ³äåé Ï³äêîì³òåòó ïðî ïðîâåäåí³ â³äâ³äóâàííÿ.
Ó ðàç³, ÿêùî Ï³äêîì³òåò âèð³øèòü, ùî äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ñï³âïðàö³, â³í ìîæå ïîâ³äîìèòè ïðî öå â Êîì³òåò ïðîòè
êàòóâàíü. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ Êîì³òåò ïðîòè êàòóâàíü
äàñòü â³äïîâ³äí³é äåðæàâ³-ó÷àñíèö³ ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòè ñâî¿ ïîãëÿäè ³ç öüîãî ïðèâîäó. Ïðîòå ÿêùî á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â Êîì³òåòó ïðîòè
êàòóâàíü âèçíàþòü, ùî â³äïîâ³äíà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ â³äìîâèëàñÿ
â³ä ñï³âïðàö³, òî Êîì³òåò ïðîòè êàòóâàíü ìîæå ñàíêö³îíóâàòè ïóáë³êàö³þ äîïîâ³ä³ àáî ìîæå çðîáèòè â³äêðèòó çàÿâó.
Öÿ ïðîöåäóðà ï³äêðåñëþº âàæëèâ³ñòü ïðèíöèïó ñï³âïðàö³, ùî
º îäíèì ç îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó, ³ ÿñíî
çàÿâëÿº, ùî äåðæàâè-ó÷àñíèö³, ÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ñï³âïðàö³, íå
çìîæóòü «ñõîâàòèñÿ» çà ïðèíöèïîì êîíô³äåíö³éíîñò³, ÿêùî âîíè íå
âèêîíóþòü çîáîâ’ÿçàíü çà Ôàêóëüòàòèâíèì ïðîòîêîëîì.
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СПІВПРАЦЯ МІЖ ПІДКОМІТЕТОМ ТА ІНШИМИ ОРГАНАМИ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВІДВІДУВАННЯ
Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë âèçíàº, ùî ðåã³îíàëüí³ òà ³íø³ îðãàíè, ùî ïðîâîäÿòü â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, óæå
³ñíóþòü, íàïðèêëàä ªâðîïåéñüêèé êîì³òåò ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì, Ì³æàìåðèêàíñüêà êîì³ñ³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè ³ Ì³æíàðîäíèé
Êîì³òåò ×åðâîíîãî Õðåñòà. Òîìó âàæëèâèì º óíèêíóòè äóáëþâàííÿ
ðîáîòè àáî ï³äðèâó ïðàâ ³ ñòàíäàðò³â, ñòâîðåíèõ öèìè ð³çíèìè îðãàíàìè. Òå, ÿê öå äîñÿãàòèìåòüñÿ íà ïðàêòèö³, âèçíà÷àòèìåòüñÿ ï³ñëÿ
òîãî, ÿê Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë íàáåðå ÷èííîñò³, ³ Ï³äêîì³òåò
áóäå ñôîðìîâàíèé. Ïðîòå ªâðîïåéñüêèé êîì³òåò çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì óæå ðîçãëÿäàâ äåÿê³ ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ ïîä³áíî¿ ñï³âïðàö³,
òàê³ ÿê çãîäà äåðæàâ-ó÷àñíèöü ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ùîäî çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì ³ Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó íà ñèñòåìàòè÷íå
íàïðàâëåííÿ äîïîâ³äåé ïðî â³äâ³äóâàííÿ, ñêëàäåíèõ ªâðîïåéñüêèì
êîì³òåòîì çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ öèõ äåðæàâ, ó
Ï³äêîì³òåò íà óìîâ³ äîòðèìàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ
ßê ïðèêëàä åôåêòèâíî ôóíêö³îíóþ÷îãî íàö³îíàëüíîãî ìåõàí³çìó â³äâ³äóâàííÿ ïîë³öåéñüêèõ ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæíà
ïðèâåñòè Àñîö³àö³þ íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâàíü ì³ñöü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ
(Âåëèêîáðèòàí³ÿ).
Ï³ñëÿ ìàñîâèõ çàâîðóøåíü ó Áð³êñòîí³ òà â ³íøèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè â 1981 ðîö³, ëîðä Ñêàðìàí ï³äãîòóâàâ çâ³ò, ó ÿêîìó ðåêîìåíäóâàâ
çàñíóâàòè ñèñòåìó, ÿêà á äîçâîëÿëà ïðåäñòàâíèêàì ãðîìàäñüêîñò³
³íñïåêòóâàòè óìîâè ïîâîäæåííÿ ³ç çàòðèìàíèìè â ì³ñöÿõ ¿õ òðèìàííÿ. Ñèñòåìà íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâàíü ³ º òèì ìåõàí³çìîì, ÿêèé ñòâîðåíèé äëÿ çä³éñíåííÿ òàêèõ íåçàëåæíèõ ³íñïåêö³é.
Êîëè îñîáó çàòðèìóº àáî çààðåøòîâóº ïîë³ö³ÿ çà ï³äîçðîþ â ñêîºíí³ çëî÷èíó, ¿¿ äîñòàâëÿþòü äî ïîë³öåéñüêî¿ óñòàíîâè, ïîì³ùàþòü ó
êàìåðó ïîë³öåéñüêî¿ ä³ëüíèö³, äå âîíà é çíàõîäèòüñÿ äî ç’ÿñóâàííÿ
îáñòàâèí ñïðàâè. Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ïåðåâ³ðÿþòü, ÿê ïîë³ö³ÿ âèêîíóº öåé îáîâ’ÿçîê, øëÿõîì:

• моніторингу благополуччя людей, які знаходяться в поліцейському ув’язненні;
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• спостереження, коментарів і звітів щодо умов тримання під вартою поліції;
• підтвердження, чи дотримуються принципи і правила поводження із затриманими, які містяться в Акті «Про поліцію і процесуальні докази», який набрав чинності закону в 1986 році.
Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ çä³éñíþþòüñÿ ³ç çãîäè ³ ïðè âçàºìîä³¿ ç ïîë³öåéñüêîþ ñëóæáîþ – öå çàáåçïå÷óº øèðîêó ãðîìàäñüêó äîâ³ðó äî ðîáîòè ïîë³öåéñüêèõ ³ äîçâîëÿº
ïîë³ö³¿ áóòè ï³äçâ³òíîþ ñóñï³ëüñòâó.

РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО ВІДВІДУВАЧА МІСЦЬ ТРИМАННЯ ЗАТРИМАНИХ
Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ö³º¿ ðîáîòè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ â³äáèðàþòü
ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³. Ðîëü íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöü
òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ – â³äâ³äóâàòè ïîë³öåéñüê³ ä³ëüíèö³ ³ çä³éñíþâàòè ñïåö³àëüí³ ïåðåâ³ðêè ç òèì, ùîá óïåâíèòèñÿ, ùî ³ç çàòðèìàíèìè ïîâîäÿòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì. Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâàíü, â³çèòè äî ïîë³öåéñüêèõ ä³ëüíèöü º:

• частими;
• неоголошеними;
• випадковими;
• можуть здійснюватися протягом доби, 365 днів на рік.
Ï³ä ÷àñ â³çèò³â íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ îñîáëèâó
óâàãó çâåðòàþòü íà ñïîñòåðåæåííÿ, êîìåíòàð³ ³ çâ³òè ïðî:

• дотримання прав затриманих;
• умови тримання затриманих;
• стан здоров’я і загального самопочуття затриманих осіб.
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ВІЗИТІВ
В МІСЦЯ ТРИМАННЯ ЗАТРИМАНИХ
Ç ìåòîþ ï³äòðèìêè äîâ³ðè ç áîêó ãðîìàäñüêîñò³, ñàìèõ çàòðèìàíèõ ³ ïîë³öåéñüêèõ, óêðàé âàæëèâî, ùîá â³çèòè â³äáóâàëèñÿ íà
ï³äñòàâ³ òàêèõ ïðèíöèï³â:

• Незалежності – незалежні відвідувачі місць тримання затриманих не представляють ані затриманих, ані поліцейську службу.
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• Безсторонності – незалежні відвідувачі місць тримання затриманих в основному дивляться, слухають і складають звіт про те, що
вони почули і побачили під час візиту.
• Конфіденційності – будь-які персональні дані про затриманих
осіб є таємницею.
• Дискретності – незалежні відвідувачі місць тримання затриманих діють самостійно відповідно до власних принципів і кодексів
поведінки під час здійснення візитів.
ХТО МОЖЕ СТАТИ НЕЗАЛЕЖНИМ ВІДВІДУВАЧЕМ МІСЦЬ
ТРИМАННЯ ЗАТРИМАНИХ?
Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ º ÷ëåíàìè
ì³ñöåâèõ ãðîìàä; âîíè ïðåäñòàâëÿþòü óñ³ âåðñòâè íàñåëåííÿ, ð³çí³
çà ïðîôåñ³ºþ ³ ôàõîì, îñê³ëüêè æèòòºâî âàæëèâèì º äîòðèìàííÿ
ïðèíöèïó ðåïðåçåíòàòèâíîñò³.
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî â³äñóòí³ ôîðìàëüí³ âèìîãè äî êâàë³ô³êàö³¿
íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, à òàêîæ ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâîãî êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â òà ï³äòðèìêè íåçàëåæíîñò³ òàêî¿ ðîáîòè, äî â³äáîðó íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöü
òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ çàñòîñîâóþòüñÿ îñíîâí³ ïðèíöèïè, à ñàìå:

• Вік незалежних відвідувачів місць тримання затриманих має бути більшим за 18 років.
• Незалежні відвідувачі місць тримання затриманих не повинні
мати ні прямих, ані опосередкованих зв’язків із системою кримінальної юстиції. Наприклад, вони не повинні служити в поліції або
перебувати на посаді спеціального констебля.
• Незалежні відвідувачі місць тримання затриманих діють як волонтери і отримують грошову компенсацію тільки за витрати, які
вони понесли в ході візиту.
• Незалежні відвідувачі місць тримання затриманих повинні добре
володіти (писати, розуміти, спілкуватися) державною мовою, а також знати процедуру і принципи здійснення візитів до місць тримання затриманих.
• Усі заяви від представників громадськості є віддзеркаленням їхнього власного розуміння проблеми.
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ПРИЗНАЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ВІДВІДУВАЧІВ МІСЦЬ
ТРИМАННЯ ЗАТРИМАНИХ
Ãðîìàäÿíè, îõî÷³ ñòàòè íåçàëåæíèìè â³äâ³äóâà÷àìè ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, çâåðòàþòüñÿ äî ì³ñöåâèõ ïîë³öåéñüêèõ îðãàí³â,
ÿê³ äåòàëüíî îïèñóþòü ³ñíóþ÷³ ñõåìè íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâàíü, à òàêîæ ìîæóòü çàïðîñèòè íà ñï³âáåñ³äó äëÿ îáãîâîðåííÿ ìàéáóòíüî¿
ðîáîòè.
Ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðîéøëè â³äá³ð, çàïðîøóþòüñÿ íà íàâ÷àííÿ, äå
¿ì âèêëàäàþòü ïðàâà, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ³
êîäåêñàõ ïîâåä³íêè îñ³á, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿.
Ïåðåä 3-ð³÷íèì ïðèçíà÷åííÿì êàíäèäàòè âïðîäîâæ 6 ì³ñÿö³â
ïðîõîäÿòü îáîâ’ÿçêîâå ñòàæóâàííÿ. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðèçíà÷àòè íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ñòðîêîì íà 3 ðîêè, ç ìîæëèâèì ïðîäîâæåííÿì ùå
íà òàêèé ñàìèé òåðì³í. Íå âñòàíîâëþþòüñÿ îáìåæåííÿ íà çàãàëüíèé
òåðì³í ïðèçíà÷åííÿ, àëå íåîáõ³äíî óíèêàòè ïåðåâòîìè â³äâ³äóâà÷³â.
Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ìîæóòü áóòè
çâ³ëüíåí³ ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïðîâåäåííÿ â³çèò³â àáî çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Íåçàëåæíèì â³äâ³äóâà÷àì íåîáõ³äíî íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ïèñüìîâî àáî ïåðñîíàëüíî îñêàðæèòè ¿õ
çâ³ëüíåííÿ. Ó íèõ òàêîæ º ïðàâî àïåëþâàòè äî êåð³âíèê³â ïîë³ö³¿.
Êåð³âíèêè ïîë³ö³¿, ÿê³ ðåêîìåíäóþòü çâ³ëüíèòè íåçàëåæíîãî â³äâ³äóâà÷à, ç ì³ðêóâàíü áåçñòîðîííîñò³ íå ïîâèíí³ áðàòè ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ àïåëÿö³¿.
Частота візитів
Â³çèòè ç ÷àñòîòîþ ð³äøå, í³æ îäèí ðàç íà ì³ñÿöü, º íåâèïðàâäàíèìè. Âåëèê³ ïîë³öåéñüê³ ä³ëüíèö³ ïîâèíí³ ìàòè ÷àñòîòó â³äâ³äóâàíü
ÿê ì³í³ìóì ðàç íà òèæäåíü, à â ðàç³, äå ì³ñöåâ³ óìîâè öüîãî âèìàãàþòü, – ÷àñò³øå.
Ì³ñöåâ³ êîîðäèíàòîðè é àäì³í³ñòðàòîðè çîáîâ’ÿçàí³ çä³éñíþâàòè
ìîí³òîðèíã ÷àñòîòè â³äâ³äóâàíü, ñêëàäàòè ³ç çàïëàíîâàíîþ ÷àñòîòîþ
³ ðåãóëÿðíî äîïîâ³ä³ ïîë³öåéñüêîìó êåð³âíèöòâó. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ
íåäîë³ê³â ó â³çèòàõ, ñë³ä ïðîâåñòè ðîçñë³äóâàííÿ ³ âíåñòè çì³íè â
ðîáîòó.
Íåîáõ³äíî îðãàí³çóâàòè â³äâ³äóâàííÿ âñ³õ ïîë³öåéñüêèõ óñòàíîâ,
äå ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ çàòðèìàí³, âêëþ÷àþ÷è ïîë³öåéñüê³ ä³ëüíèö³,
ïðèçíà÷åí³ äëÿ òðàíçèòíîãî òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ.
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Що відбувається під час візиту?
Â³çèòè çàâæäè çä³éñíþþòüñÿ â ïàðàõ. Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî ïîë³öåéñüêî¿ ä³ëüíèö³, íåçàëåæíèì â³äâ³äóâà÷àì ïîâèíí³ íàäàòè íåãàéíèé äîñòóï äî ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, àëå ç óìîâîþ äîòðèìàííÿ
çàõîä³â áåçïåêè. Áóäü-ÿêå â³äêëàäåííÿ äîñòóïó, íàâ³òü îá´ðóíòîâàíå,
ìàº âíîñèòèñÿ ó çâ³ò íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ. Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ çîáîâ’ÿçàí³
äî÷åêàòèñÿ, ïîêè ¿ì áóäå íàäàíèé ñóïðîâîäæóþ÷èé êîíâîéíèé ïîë³öåéñüêèé, à ï³ñëÿ öüîãî ò³ëüêè ïî÷èíàòè â³äâ³äóâàííÿ. Çíàéîìñòâî ç
ñóïðîâîäæóþ÷èì îô³öåðîì º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ â³çèòó. Ç ì³ðêóâàíü ïðèâàòíîñò³ âîíî ìàº â³äáóâàòèñÿ íå íà î÷àõ ó çàòðèìàíèõ.
Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ïîâèíí³ ìàòè
äîñòóï äî âñ³õ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ. Âîíè ïîâèíí³ â³äîáðàæàòè ó ñâî¿õ çâ³òàõ ñòàí ðåìîíòó, ÷èñòîòó ³ ôóíêö³îíàëüí³ñòü îáëàäíàííÿ, ãîòîâí³ñòü ïîë³ö³¿ ïðèéíÿòè çàòðèìàíèõ øëÿõîì ïåðåâ³ðêè
ñõîâèù çàïàñ³â (õàð÷óâàííÿ, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà òà ³í.). Íåçàëåæí³
â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ íå ïîâèíí³ â³äâ³äóâàòè äåïàðòàìåíò êðèì³íàëüíèõ ðîçñë³äóâàíü, ³íø³ îïåðàòèâí³ ï³äðîçä³ëè
ïîë³öåéñüêî¿ ä³ëüíèö³. Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ çîáîâ’ÿçàí³ ïåðåâ³ðèòè ñïðàâí³ñòü ì³ñöåâî¿ ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, áåç ïåðåãëÿäó çì³ñòó çíÿòîãî ìàòåð³àëó.
Ñóïðîâîäæóþ÷³ îô³öåðè íå ïîâèíí³ ÷óòè áåñ³äè â³äâ³äóâà÷³â ³ç
çàòðèìàíèìè.
Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ïîâèíí³ ìàòè äîñòóï äî ïîðîæí³õ êàìåð, à òàêîæ ïîâèíí³ áóòè ïðî³íôîðìîâàíèé ïðî ì³ñöå, äå çàòðèìàí³ ìîæóòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç êåð³âíèöòâîì
ïîë³ö³¿.
Доступ до затриманих

Ó ðàç³ â³äìîâè çàòðèìàíîãî â³ä â³çèòó ñóïðîâîäæóþ÷èé îô³öåð
ïðîïîíóº íåçàëåæíèì â³äâ³äóâà÷àì ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ
âèâ÷èòè îáë³êîâ³ çàïèñè.
Àãðåñèâí³ àáî ñõèëüí³ äî àãðåñ³¿ çàòðèìàí³ ìîæóòü áóòè îïèòàí³
÷åðåç â³êîíöå ó äâåðÿõ. Äîñòóï ó êàìåðó ç ì³ðêóâàíü áåçïåêè ìîæå
áóòè çàáîðîíåíèé íàâ³òü ó âèïàäêàõ, êîëè çàòðèìàíèé çãîäåí ðîçìîâëÿòè ç íåçàëåæíèìè â³äâ³äóâà÷àìè.
Ñïëÿ÷èõ çàòðèìàíèõ ìîæå ðîçáóäèòè ñóïðîâîäæóþ÷èé îô³öåð
íà ñâ³é ðîçñóä. Ïðîòå, ó ðàç³ ïåðåðèâàííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî 8-ãîäèííî-
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ãî â³äïî÷èíêó, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì, íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü
òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, ïîâèíí³ áóäóòü çàäîâîëüíÿòèñÿ ñïîñòåðåæåííÿì çà çàòðèìàíèìè ÷åðåç â³êîíöå ó äâåðÿõ.
Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ ïîë³ö³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, ùî
äîïóñê íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ó êàìåðè äî çàòðèìàíèõ ìîæå âïëèíóòè íà õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ ³, îòæå, â³äìîâèòè â áåñ³ä³ ³ç çàòðèìàíèì.
Áóäü-ÿêå òàêå ð³øåííÿ ìàº áóòè çàô³êñîâàíèì ó çâ³ò³.
Бесіди із затриманими

Áåñ³äè çàòðèìàíèõ ³ç íåçàëåæíèìè â³äâ³äóâà÷àìè ìàþòü ôîêóñóâàòèñÿ íà ïðàâàõ çàòðèìàíèõ ³ ¿õ ñâîáîäàõ, à òàêîæ íà óìîâàõ
çàòðèìàííÿ. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî òàê³ áåñ³äè ìàþòü ïðèâàòíèé õàðàêòåð, òî ïðî íåâ³äêëàäí³ ïîòðåáè, ç â³äîìà çàòðèìàíèõ, â³äâ³äóâà÷³ ³íôîðìóþòü ïåðñîíàë äëÿ êîðåêòóþ÷î¿ ä³¿. Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ íå âîëîä³þòü âèíÿòêîâèì ïðàâîì íà ³íôîðìàö³þ, îòðèìàíó
â õîä³ áåñ³ä. Çì³ñò îñòàíí³õ ìîæå áóòè ïåðåäàíèé ïîë³ö³¿, àáî ðîçêðèòèé ó õîä³ êðèì³íàëüíîãî ðîçãëÿäó. Âàæëèâî, ùîá íåçàëåæí³
â³äâ³äóâà÷³ íàïåðåä ïîïåðåäæàëè çàòðèìàíèõ ïðî äàíó îáñòàâèíó,
à òàêîæ íå âäàâàëèñÿ â îáãîâîðåííÿ ïðè÷èí ³ ï³äñòàâ çàòðèìàííÿ,
àáî îáãîâîðåííÿ ³íøèõ ïèòàíü, ùî íå íàëåæàòü äî ¿õ êîìïåòåíö³¿. Íåçàëåæíèì â³äâ³äóâà÷àì çàáîðîíåíî ïåðåäàâàòè ïðåäìåòè àáî
ïîâ³äîìëåííÿ çàòðèìàíèì.
Зйомки камерою спостереження

Äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ïîë³öåéñüêèõ êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ çàëåæèòü â³ä ð³øåííÿ êåð³âíèöòâà ïîë³öåéñüêî¿ ä³ëüíèö³. Ïðîòå Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ Âåëèêîáðèòàí³¿ ââàæàº, ùî â³çèòè ìàþòü
´ðóíòóâàòèñÿ íà îñîáèñòîìó êîíòàêò³ íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ³ çàòðèìàíèõ. Ïåðåãëÿä ìàòåð³àë³â êàìåð ìîæå ïîðóøèòè ïðàâî íà ïðèâàòí³ñòü çàòðèìàíèõ, ÿê³ íå äàëè íà òå çãîäó.
Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ïîâèíí³ ïåðåâ³ðèòè ñïðàâí³ñòü ñèñòåìè
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.
Медичні питання

Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ íå ìàþòü ïðàâà çíàéîìèòüñÿ ç ìåäè÷íèìè
êàðòàìè çàòðèìàíèõ. Âîíè ïîâèíí³ ç’ÿñóâàòè ó íàãëÿäàþ÷îãî îô³öåðà, ÷è áóëà íàäàíà ìåäè÷íà äîïîìîãà ³ ÷è âíåñåí³ â³äïîâ³äí³ çàïèñè
â êíèãó ðåºñòðàö³¿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
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Розгляд звернень і скарг

Ç äîçâîëó çàòðèìàíèõ íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ïîâèíí³ ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ, ÿê³ òóðáóþòü çàòðèìàíèõ, à
òàêîæ ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç ïåðñîíàëîì äëÿ ïîøóêó ¿õ âèð³øåííÿ.
Ó ðàç³ ñêàðãè çàòðèìàíîãî íà ïîãàíå ïîâîäæåííÿ ç áîêó ïîë³öåéñüêîãî íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ïîâèíí³ ïîðåêîìåíäóâàòè çàòðèìàíîìó
çâåðíóòèñÿ ç³ ñêàðãîþ äî ÷åðãîâîãî îô³öåðà àáî, ç â³äîìà çàòðèìàíîãî, ïåðåäàòè ¿¿ ÷åðãîâîìó îô³öåðîâ³ â³ä ³ìåí³ çàòðèìàíîãî. Á³ëüøå
òîãî, íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü ïðèïóñêàòè, ùî çàòðèìàíèé ïîòðåáóº þðèäè÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ó ðàç³ ï³äîçðè, ùî â³í ï³ääàâñÿ íàïàäó ç áîêó ïîë³öåéñüêèõ. Ðîçãëÿä òàêèõ ñêàðã çä³éñíþºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíî¿ ïðîöåäóðè ³ áåç ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â.
Ñêàðãè âçÿòèõ ï³ä âàðòó ³ çàñóäæåíèõ îñ³á ï³äïàäàþòü ï³ä âñòàíîâëåí³ äëÿ öèõ âèïàäê³â ïðîöåäóðè, ÿê³ ëåæàòü çà ìåæàìè êîìïåòåíö³¿ íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â. Ðîçãëÿä ñêàðã óçÿòèõ ï³ä âàðòó ³ çàñóäæåíèõ îñ³á íå íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â,
à ç óñ³õ ïèòàíü, ÿê³ âèíèêëè, îñòàíí³ ïåðåàäðåñîâóþòü ¿õ ÷åðãîâîìó
îô³öåðîâ³, ÿêèé ðîçãëÿäàº ¿õ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ ïðîöåäóð.
Звіти про відвідування

Äàíèé ðîçä³ë àêöåíòóº íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ äåòàëüíèõ ³ ÷³òêèõ
çâ³ò³â ç íàïðàâëåííÿì êîï³é äëÿ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í. Íåçàëåæí³
â³äâ³äóâà÷³ ïîâèíí³ ô³êñóâàòè áåñ³äè ³ç çàòðèìàíèìè ³ áóòè ãîòîâèìè íàäàòè ¿ì çàïèñè ï³ä ÷àñ â³çèòó. Ïåðñîíàë ì³ñöÿ óâ’ÿçíåííÿ íå
ïîâèíåí áóòè ïðèñóòí³é ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ çâ³òó íåçàëåæíèìè â³äâ³äóâà÷àìè ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ.
Конфіденційність і розкриття інформації

Íåçàëåæí³ â³äâ³äóâà÷³ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ íå ìàþòü
åêñêëþçèâíîãî ïðàâà íà âîëîä³ííÿ ³íôîðìàö³ºþ ³, ó ðàç³ ïîòðåáè,
çîáîâ’ÿçàí³ ðîçêðèòè çì³ñò â³çèòó àáî íàâ³òü âèñòóïèòè â ñóäîâîìó
çàñ³äàíí³ ÿê ñâ³äêè.
Зворотний зв’язок і зміни

Ìàº áóòè åôåêòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê, à òàêîæ íàëàãîäæåí³
çâ’ÿçêè ì³æ íåçàëåæíèìè â³äâ³äóâà÷àìè ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, êåð³âíèöòâîì ïîë³ö³¿ ³ ïîë³öåéñüêèìè. Ëîêàëüíèé àäì³í³ñòðàòîð ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè îòðèìàííÿ çâ³ò³â â³ä íåçàëåæíèõ â³äâ³äó-
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âà÷³â ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ êåð³âíèöòâîì ïîë³ö³¿, à òàêîæ â³äîáðàæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ó ùîð³÷íèõ çâ³òàõ
êåð³âíèöòâà ïîë³ö³¿.
Обмін досвідом і проблемами

Ëîêàëüí³ çóñòð³÷³ íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ñòèìóëþþòü âçàºìíó ï³äòðèìêó, âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ
ñèòóàö³é, à òàêîæ äîëàþòü â³ä÷óòòÿ ³çîëÿö³¿. Ìàþòü ïðîâîäèòèñÿ íàö³îíàëüí³ é ðåã³îíàëüí³ êîíôåðåíö³¿ òà ñåì³íàðè.
Нагляд за виконанням

Êåð³âíèöòâî ïîë³ö³¿ ìàº çä³éñíþâàòè íàãëÿä ³ ìîí³òîðèíã ðîáîòè íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ. Ðåçóëüòàòè
ðîáîòè íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, à òàêîæ ìîí³òîðèíã ³ íàãëÿä ïîë³öåéñüêîãî êåð³âíèöòâà ìàþòü â³äîáðàæàòèñÿ â ùîð³÷íèõ çâ³òàõ.
Стимулювання зацікавленості

Ì³ñöåâà ïîë³öåéñüêà âëàäà ìàº ïîñò³éíî ïîïóëÿðèçóâàòè ³ ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî íåçàëåæí³ â³äâ³äóâàííÿ.
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Постмоніторингова діяльність
(результати роботи мобільних груп
з моніторингу дотримання конституційних
прав та свобод громадян)
Çä³éñíèòè â³äâ³äóâàííÿ íå º ñàìîö³ëëþ – öå ò³ëüêè ïî÷àòîê
ïðîöåñó, ñïðÿìîâàíîãî íà ïîë³ïøåííÿ ïîâîäæåííÿ òà óìîâ óòðèìàííÿ îñ³á, ñâîáîäó ÿêèõ îáìåæåíî. Ðîáîòà, ÿêó íåîáõ³äíî âèêîíàòè
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ, íå ìåíø âàæëèâà, àí³æ ñàìå â³äâ³äóâàííÿ.
Çàëåæíî â³ä çðîáëåíèõ â³äâ³äóþ÷îþ ãðóïîþ ñïîñòåðåæåíü òà â³ä
ñåðéîçíîñò³ âèÿâëåíèõ ïðîáëåì, îòðèìàíà ó õîä³ â³äâ³äóâàííÿ ³íôîðìàö³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ï³äãîòîâêè çâ³òó, à òàêîæ âîíà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ñêëàäàííÿ óçàãàëüíåíîãî çâ³òó ïðî óìîâè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ïîâîäæåííÿ ³ç çàòðèìàíèìè, âçÿòèìè ï³ä âàðòó,
çààðåøòîâàíèìè îñîáàìè. Óçàãàëüíþþ÷³ çâ³òè ìàþòü ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ ïðî äåê³ëüêà â³äâ³äóâàíü ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ. ×ëåíè ìîí³òîðèíãîâî¿ ãðóïè âèçíà÷àþòü áàçîâ³ ïîçèö³¿ àáî ïîêàçíèêè, ùî âêàçóþòü íà ò³ çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ. Äî íèõ ìîæíà â³äíåñòè: ê³ëüê³ñòü
îñ³á, ÿê³ îäíî÷àñíî óòðèìóþòüñÿ â îäíîìó ïðèì³ùåíí³, îñâ³òëåí³ñòü,
âåíòèëÿö³ÿ, îáëàäíàííÿ òóàëåòíèìè óñòàíîâêàìè, ê³ëüê³ñòü çàÿâ
ïðî çàñòîñóâàííÿ òîðòóð àáî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ òîùî. Òîáòî,
ç³áðàíà ãðóïîþ â³äâ³äóâà÷³â ³íôîðìàö³ÿ ìàº áóòè ïðîàíàë³çîâàíà,
ñèñòåìàòèçîâàíà é çáåð³ãàòèñÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá ó ðàç³ ïîòðåáè ¿¿
ëåãêî áóëî âèêîðèñòîâóâàòè. Íåïðîàíàë³çîâàíà ³íôîðìàö³ÿ é òàêà,
ÿêà íåïðàâèëüíî çáåð³ãàºòüñÿ, ââàæàºòüñÿ âòðà÷åíîþ. Ñóâîðî ðåêîìåíäîâàíî ñêëàäàòè çâ³òè çà íàäàíèì ïëàíîì, â îäí³é ïîñë³äîâíîñò³.
Àëãîðèòìîâàí³ çâ³òè íåîáõ³äí³ äëÿ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ïðî õ³ä äåê³ëüêîõ â³äâ³äóâàíü, íàïðàöþâàííÿ ðåêîìåíäàö³é, à òàêîæ äëÿ ï³äãîòîâêè íàñòóïíîãî â³çèòó.
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Ïîñòìîí³òîðèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü ìîá³ëüíî¿ ãðóïè ðîçïî÷èíàºòüñÿ
âæå ó áåñ³ä³ ³ç íà÷àëüíèêîì ì³ñüêðàéîðãàíó çà ðåçóëüòàòàìè â³äâ³äóâàííÿ (äåáðèô³íã). Òàêèé äåáðèô³íã º ãàðàíò³ºþ ïî÷àòêó çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó íà ðåçóëüòàòè â³äâ³äóâàííÿ ìîá³ëüíîþ ãðóïîþ. Ó õîä³ òàêî¿
áåñ³äè ³ç íà÷àëüíèêîì îðãàíó ìîæëèâå âèð³øåííÿ ïîòî÷íèõ ïèòàíü
ä³ÿëüíîñò³ ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ ÿê-îò: â³äñåëåííÿ îñ³á,
ÿê³ ïîâèíí³ óòðèìóâàòèñÿ îêðåìî, íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè, ïîíîâëåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ ðåæèìó ïðèéíÿòòÿ äóøó,
âðåãóëþâàííÿ ïîðÿäêó ïðèéîìó ïåðåäà÷, ÷àñòêîâî âèð³øèòè ³ñíóþ÷³
ïðîáëåìè óòðèìàííÿ òîùî. Òàêîæ ó÷àñíèêè ìîá³ëüíî¿ ãðóïè ñòèñëî
ïîâ³äîìëÿþòü êåð³âíèêîâ³ ïðî ñâîº áà÷åííÿ óìîâ óòðèìàííÿ òà ïîâîäæåííÿ ³ç îñîáàìè, ÿê³ óòðèìàþòüñÿ, à òàêîæ ïðî ñòàí äîòðèìàííÿ ïðàâ ñàìèõ ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿.
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ³íôîðìàö³þ, ÿêó îòðèìàíî â õîä³ â³çèòó,
ìîæå áóòè äîïîâíåíî, ïåðåâ³ðåíî çà ìåæàìè óñòàíîâè îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ øëÿõîì íàäñèëàííÿ çàïèò³â, ³íòåðâ’þ ç åêñïåðòàìè,
âèâ÷åííÿì àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â â³äîì÷èõ ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê. Äæåðåëàìè òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü ñòàòè:

• вищестоящі органи;
• державні органи, які безпосередньо не відповідають за місця
обмеження та позбавлення волі (Міністерство охорони здоров’я,
Міністерство фінансів тощо);
• інші моніторингові місії (відвідування Європейського комітету із
запобігання катуванням, жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує людську гідність видів поводження чи покарання, незалежні відвідування інших правозахисних організацій);
• сім’ї осіб, які утримуються у спеціальних установах.
Íàéá³ëüø óæèâàíèé ïðèíöèï íàä³éíîñò³ â ïîøóêó ôàêò³â ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè º ïðèíöèï, ÿêèé ïîëÿãàº â òîìó, ùî ³íôîðìàö³ÿ
ìàº ñï³ââ³äíîñèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè, ÿê³ îòðèìàíî â³ä ³íøèõ íåçàëåæíèõ äæåðåë. Ïîâ’ÿçàíà ³ç ³äåºþ ñï³ââ³äíîñíîñò³ ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿ º
êîíöåïö³ÿ òîãî, ùî íàä³éí³ñòü ìîæå áóòè îö³íåíî ñòóïåíåì, äî ÿêîãî
îêðåìà ³íôîðìàö³ÿ â³äïîâ³äàº êîíòåêñòó òà ³íøèì íàêîïè÷åíèì ìàòåð³àëàì. Çâ³äñè ìîí³òîð ïîâèíåí âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè ñïåöèô³êó
ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿, àëå òàêîæ â³ä÷óòòÿ â³ä ìîí³òîðèíãó ñòîñîâíî
òîãî, ÷è ïîâí³ñòþ ³ñòîð³ÿ çàñëóãîâóº äîâ³ðè ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ ÷àñòèíè
ìîçà¿êè ç³áðàíî äîêóïè.
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Âàæëèâèì åòàïîì ïîñòìîí³òîðèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ðîçñèëàííÿ
êîï³é çâ³òó. Çâ³ò ìàº íàäñèëàòèñÿ äî òàêèõ ³íñòàíö³é:

• керівникові обласного (міського) управління Міністерства внутрішніх справ;
• керівникові апарату Міністра внутрішніх справ України;
• моніторинговому центру з нагляду за дотриманням прав людини,
який створено на виконання рішення Громадської ради при МВС
України з питань забезпечення прав людини «Про результати засідання Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини від 08.09.2006 р.», а також наказу від 31.08.2006 р.
№ 894 «Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп
з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в
діяльності органів внутрішніх справ»;
• правозахисній організації, яка власне бере участь у роботі мобільної
групи з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод громадян.
Íàäñèëàííÿ òà ïîñë³äîâíå â³äñòåæåííÿ õîäó âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é ³ êðîê³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèïðàâëåííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ
³ç óìîâàìè òðèìàííÿ òà ïîâîäæåííÿ ³ç çàòðèìàíèìè, âçÿòèìè ï³ä
âàðòó é çààðåøòîâàíèìè îñîáàìè º íàéá³ëüø çíà÷íîþ ïîñòìîí³òîðèíãîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ñàìå àäåêâàòíà ðåàêö³ÿ êåð³âíèöòâà îðãàí³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà êîíñòðóêòèâí³ çàóâàæåííÿ òà ðåêîìåíäàö³¿, ¿õ
âîëÿ äî âïðîâàäæåííÿ çì³í ó ñèñòåì³ ïîâîäæåííÿ é òðèìàííÿ îñ³á
ñòàº ì³ðèëîì åôåêòèâíîñò³ ìîí³òîðèíãó.
Êåð³âíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿, ï³ä þðèñäèêö³ºþ ÿêîãî
çä³éñíþþòüñÿ ìîí³òîðèíãîâ³ â³äâ³äóâàííÿ ìîá³ëüíèõ ãðóï, º â³äïîâ³äàëüíîþ îñîáîþ çà íàëåæíå ïîâîäæåííÿ òà óìîâè òðèìàííÿ êîæíî¿
îñîáè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ ì³ë³ö³¿. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íåîäíîðàçîâî ó ñïðàâàõ Òîìàç³ ïðîòè Ôðàíö³¿, Ð³á³÷ ïðîòè Àâñòð³¿ òà ³í. ï³äêðåñëþâàâ, ùî ïîë³öåéñüê³ íåñóòü
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îñ³á (íàëåæíå ïîâîäæåííÿ òà óìîâè òðèìàííÿ),
ÿê³ óòðèìóþòüñÿ ï³ä ¿õ þðèñäèêö³ºþ, à â ðàç³, êîëè º ñóìí³âè ó ñóìë³ííîñò³ ñâ³ä÷åíü ïðî óìîâè òðèìàííÿ, ïîâèíí³ íàäàòè ïðàâäîïîä³áí³ ïîÿñíåííÿ ïðî ïîõîäæåííÿ, íàïðèêëàä, ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü. Îòðèìóþ÷è òàêèé çâ³ò, êåð³âíèê ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ó ðàç³ âèÿâëåííÿ îçíàê ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè ïîâèíåí ïðèçíà÷èòè ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê (ðîçñë³äóâàíü) ³ç ïîäàëüøèìè âèñíîâêàìè ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ôàêò³â,
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ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ìîí³òîðèíãîâèõ çâ³òàõ. Êð³ì òîãî, áàãàòî ïðîáëåìíèõ
ïèòàíü ó ðîáîò³ ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ âèíèêàº íà ´ðóíò³ íåäîñêîíàëîñò³ çàêîíîäàâñòâà, íåïðàâèëüíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ñïåö³àëüíèõ íîðì,
òèì÷àñîâèìè ñêëàäíîñòÿìè, ÿê³ âèíèêàþòü ó õîä³ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê³ ïðîáëåìè ìîæóòü áóòè âèïðàâëåí³ øëÿõîì
ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ ùîäî êîíêðåòíî¿ îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè êåð³âíèêîì îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿.
Íàäñèëàííÿ çâ³òó äî öåíòðàëüíîãî àïàðàòó ÌÂÑ Óêðà¿íè º âàæëèâîþ ëàíêîþ ìîí³òîðèíãó çà íèçêîþ ïðè÷èí:

• часто моніторингові звіти є альтернативним, достатньо об’єктивним, неупередженим джерелом інформації про стан справ у регіонах країни;
• до складу мобільних груп часто залучаються фахівці із досить
незвичайним для системи органів внутрішніх справ досвідом, які
здатні зовсім по-іншому, з різних аспектів, точок зору оцінити стан,
умови утримання та поводження із узятими під варту особами, а
також умови роботи самих працівників міліції;
• звіти мобільних груп є цілком достовірним зворотнім зв’язком
тих змін, що послідовно впроваджуються керівництвом МВС у
курсі реформування системи органів внутрішніх справ України.
Отримання такого підтвердження або неприйняття управлінських
інновацій дає підставу для внесення коректив у прийняття управлінських рішень.
Âçàãàë³ ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè íåçàëåæíèõ â³äâ³äóâàíü ó ïðàâîîõîðîíí³é ñòðóêòóð³ º ñâ³ä÷åííÿì ¿¿ â³äïîâ³äíîñò³ ñòàíäàðòàì ïðîçîðîñò³, ï³äçâ³òíîñò³, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè íàñåëåííÿ äî ì³ë³ö³¿.
Çíà÷íèõ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãîâ³ ³í³ö³àòèâè ìîæóòü äîñÿãàòè
çàâäÿêè íàóêîâ³é îá´ðóíòîâàíîñò³ âèñíîâê³â, ïðîïîçèö³é, ùî âèñëîâëþþòü åêñïåðòè ç ïðèâîäó ïðîâåäåíèõ â³çèò³â òà âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü. Ñàìå äëÿ öüîãî áóëî ñòâîðåíî ìîí³òîðèíãîâèé öåíòð ç íàãëÿäó
çà äîòðèìàííÿì ïðàâ ëþäèíè, ÿêèé ìàº ñèñòåìàòè÷íî àíàë³çóâàòè
çâ³òè ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ
òà ñâîáîä ãðîìàäÿí ó ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Àíàë³òè÷íà ðîáîòà íåîáõ³äíà
ïðàâîçàñòîñîâíèì îðãàíàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïåðåõ³äíîìó ïåð³îä³,
çíàõîäÿòüñÿ ó ñòàä³¿ ðåôîðìóâàííÿ. Çâ³ñíî, êîëè òàêå ðåôîðìóâàííÿ
çàê³í÷èòüñÿ, çâ³òè áóäóòü ò³ëüêè ô³êñóâàòè ïîîäèíîê³ ïðîáëåìè, ÿê³
ïîòðåáóþòü ëîêàëüíîãî âïëèâó, íåãàéíîãî ðåàãóâàííÿ.
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Âàæëèâèì ðåçåðâîì ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ ö³¿
º íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ ç íåäåðæàâíèìè ïðàâîçàõèñíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ùî ìîæóòü ñïðèÿòè ïîãëèáëåííþ çíàíü ïåðñîíàëó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ó ãàëóç³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè íà ì³ñöåâîìó, ðåã³îíàëüíîìó, çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ, äîïîìîãòè ó
íàëàãîäæåíí³ äîâ³ðëèâèõ ñòîñóíê³â ç îêðåìèìè ñîö³àëüíî-âðàçëèâèìè êàòåãîð³ÿìè íàñåëåííÿ (íåçàêîíí³ ì³ãðàíòè, åòí³÷í³ òà ñåêñóàëüí³
ìåíøèíè, íàðêî- òà àëêîãîëüíî-çàëåæíèìè îñîáè, æåðòâ ñ³ìåéíîãî
íàñèëüñòâà òîùî) òà âäîñêîíàëåííþ ñòèëþ ðîáîòè ïðàâîîõîðîíö³â ó
ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè, ÿê-îò: îïðàöþâàííÿ åôåêòèâíèõ
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â, íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é,
ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é òà ðåêîìåíäàö³é. Âîäíî÷àñ ñï³âïðàöÿ ì³ë³ö³¿
³ç ãðîìàäÿíñüêèì ñóñï³ëüñòâîì ìîæå ì³ñòèòè ïîòåíö³éí³ ïðîáëåìè.
Òàê ³íîä³ íåäåðæàâíèì îðãàí³çàö³ÿì áóâàº ñêëàäíî ïîºäíóâàòè ìîí³òîðèíãîâó ä³ÿëüí³ñòü (âè¿çäè ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí) ç àêòèâíîþ ó÷àñòþ
â ðîçðîáö³ ñòðàòåã³¿ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè äëÿ ì³ë³ö³¿, ùî ïåðåäáà÷àº
òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü îá’ºêòèâíîãî àíàë³çó òà êîíñòðóêòèâíî¿ êðèòèêè ç ïðèâîäó ïîðóøåííÿ ïðàâîçàñòîñîâíèìè îðãàíàìè ïðàâ ëþäèíè
³ ïðîäîâæåííÿ ñï³âïðàö³ ç íèìè. Ç ³íøîãî áîêó, ÿêùî ñï³âïðàöÿ
ì³ë³ö³¿ ç àãåíòàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïî÷èíàº àñîö³þâàòèñÿ
ç ³äåîëîã³ºþ ÿêî¿ñü êîíêðåòíî¿ íåäåðæàâíî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ îðãàí³çàö³¿, òî ñóñï³ëüñòâîì öå ìîæå òëóìà÷èòèñÿ ÿê îçíàêà óïåðåäæåíîñò³,
íåîá’ºêòèâíîñò³.
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Робота із засобами масової інформації, розкриття
та розповсюдження інформації, яку отримано
в ході моніторингових відвідувань
Ó õîä³ ìîí³òîðèíãîâèõ â³äâ³äóâàíü ìîá³ëüíèìè ãðóïàìè ó÷àñíèêàì ñòàþòü â³äîì³ äàí³, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü ïîâíîìó äåòàëüíîìó ðîçïîâñþäæåííþ. Çâ³ñíî, îáìåæèòè ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïîâí³ñòþ,
çðîáèòè ¿¿ çàêðèòîþ, íàäàòè ¿é ãðèô «Äëÿ ñëóæáîâîãî êîðèñòóâàííÿ»
àáî ³íø³ – íåïðèïóñòèìî. Àëå ïðåäñòàâíèêè ïðàâîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ äàëè çãîäó íà ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ïîâèíí³ óñâ³äîìëþâàòè ðåæèìí³ îáìåæåííÿ, ÿê³ ³ñíóþòü ó ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ
ÌÂÑ Óêðà¿íè. Òîìó, îòðèìàâøè ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ñïåö³àëüíèõ
óñòàíîâ, óìîâè óòðèìàííÿ ó íèõ, à òàêîæ ïðî îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ, íåîáõ³äíî âêðàé îáåðåæíî ñòàâèòèñÿ äî íå¿. Êð³ì òîãî, á³ëüø³ñòü
îñ³á, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ²ÒÒ, ìàþòü ñòàòóñ ï³äîçðþâàíèõ, çâèíóâà÷åíèõ ó ñêîºíí³ êîíêðåòíîãî çëî÷èíó ³ ùå íå âèçíà÷åí³ ñóäîì ÿê çëî÷èíö³, àáî ¿õ âèíóâàò³ñòü íå âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, íå
ìîæóòü ô³ãóðóâàòè ó â³äêðèòèõ çâ³òàõ ÷è ïóáë³êàö³ÿõ ó ÇÌ². Ðîçêðèòòÿ äàíèõ ïðî â³äâ³äóâàíèõ ó õîä³ ìîí³òîðèíãîâèõ äîñë³äæåíü ìîæóòü
ìàòè öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè ó ïîðÿäêó ñò. ñò. 276-280 Öèâ³ëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè, à â ðàç³ ðîçãîëîøåííÿ äàíèõ, ÿê³ ñòàíîâëÿòü òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà àáî ä³çíàííÿ, òÿãíóòü ³ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ïîðÿäêó ñò. 387 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Ó íàêàç³ ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 31.08.2006 ð. «Ïðî îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ», ÿêèé ðåãëàìåíòóº ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ ãðóï, ÷³òêî îêðåñëåíî ïîçèö³þ ùîäî âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï ó ï. 3.6. «Äîâåäåííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó äî â³äîìà ãðîìàäñüêîñò³ ÷åðåç çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ øëÿõîì ðîçïîâñþäæåííÿ ïðåñ-ðåë³ç³â, ïîãîäæåíèõ
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ç óñ³ìà ÷ëåíàìè ìîá³ëüíèõ ãðóï». Öå ºäèíà ôîðìàëüíà âèìîãà äî âèäàííÿ ïðåñ-ðåë³ç³â ïðî ä³ÿëüí³ñòü ìîá³ëüíî¿ ãðóïè. Âèõîäÿ÷è ³ç êîíâåíö³éíîãî õàðàêòåðó ó÷àñò³ ïðàâîçàõèñíèê³â ó ðîáîò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ç
ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí, óñ³
ó÷àñíèêè ïîãîäæóþòüñÿ ç òàêèìè îáìåæåííÿìè, ÿê³ ìàº ñàì ïðîöåñ
ðîçêðèòòÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîáîòó òàêèõ ãðóï:

• Звіти за результатами моніторингових відвідувань не публікуються
у ЗМІ. Розкриття та розповсюдження результатів, рекомендацій, які
містяться у звітах, можливе лише в узагальненому, систематизованому вигляді тільки після того, як орган чи підрозділ внутрішніх справ,
або вищестоящі керівники не відреагують та не перевірять відомості,
які було встановлено в ході моніторингового відвідування мобільною
групою. Такі медіа-матеріали мають відбивати низку відвідувань, виявляти тенденції, системні явища, обов’язково містити шляхи їх подолання, також ті кроки, до яких удалися керівники різних рівнів щодо
поновлення порушеного права або зміни ситуації.
• Учасники мобільної групи не використовують під час відвідувань
аудіо- та відеозаписуючу апаратуру. Її використання, навіть з дозволу керівництва міськрайліноргану призводить до ускладнення
стресової ситуації, яка вже виникла з самого факту відвідування.
Крім того, «ходіння» з відеокамерою по ізолятору тимчасового тримання може призвести до того, що утримувані особи взагалі відмовляться спілкуватися із членами мобільної групи.
• Учасники мобільної групи не можуть під час моніторингу здійснювати журналістські розслідування, виступати від імені своїх
довірителів, здійснювати громадське розслідування фактів порушення прав людини.
• Медіа-стратегія із висвітлення результатів моніторингових відвідувань повинна мати системний, постійний, послідовний характер
із відображенням рутинної повсякденної роботи членів мобільної
групи. Заборонено висвітлювати окремі факти без обґрунтування
ситуації, яка склалася під час бесіди із утримуваними особами та
взагалі під час візиту.
• При висвітлюванні результатів діяльності роботи мобільних груп
із моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян необхідно всіляко заохочувати позитивні зміни, які відбувають61
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ся у спеціальних установах органів внутрішніх справ України. Крім
того, важливо підкреслювати той факт, що ініціатором створення та
впровадження моніторингового механізму стало МВС України, і такий крок слід розцінювати як крок у бік громадянського суспільства,
спрямований на досягнення прозорості, демократичності та підзвітності діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ. До того ж
кожного разу корисно підкреслювати легітимність діяльності роботи правозастосовного органу – міліції. Важливо акцентувати на тому, що міліція по-новому визначає свої відносини із громадськістю,
а також те, що міліціонери набувають нових навичок, які розвиваються в новітній концепції, такій як «громадська модель діяльності
поліції». Водночас надзвичайно важливим є те, щоб міліція переконала населення в тому, що характер її роботи змінився, також у необхідності того, аби підвищувати рівень довіри до міліції.
• Найбільш важливими цільовими ЗМІ для мобільних груп із моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян є
регіональні. Доведення результатів роботи мобільних груп до місцевої громади є важливою складовою у підвищенні рівня довіри до
міліції, відчуття задоволення від її діяльності.
• Під час підготовки прес-релізів для ЗМІ необхідно обов’язково вказувати не тільки ті факти, які були виявлені під час моніторингових
візитів членами мобільних груп, але й ту інформацію, або ті дії, до
яких вдалися/не вдалися уповноважені органи (відділ внутрішньої
безпеки, прокуратура тощо). Коли за інформацією, яку було виявлено під час моніторингу щодо можливого порушення прав людини,
триває перевірка або розслідування, слід дочекатися його завершення та надати висновки, яких дійшли уповноважені органи.
• У запропонованих прес-релізах необхідно забезпечити баланс
відомостей, які викладено за допомогою спеціальних юридичних
норм (затримання, доставлення, вилучення, обшук і т.ін.) та таких,
які є загальновживаними, без шкоди для загального змісту інформації, що подається.
• У повідомленнях для засобів масової інформації, як і під час
складання звіту, обов’язково подання позицій, думок усіх сторін не
тільки у мобільній групі, але й учасників кримінального процесу.
Така узгоджена інформація дозволяє всебічно висвітлити діяльність того чи іншого органу внутрішніх справ, продемонструвати
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об’єктивність та неупередженість членів мобільної групи з моніторингу дотримання прав людини.
Äîòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ ðåêîìåíäàö³é äîçâîëèòü îäíàêîâî êîðåêòíî ïîâîäèòèñÿ ³ç ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ³ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí ó âñ³õ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè áåç çâèíóâà÷åíü ç áîêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
ïðî ïðèõîâóâàííÿ é íåîá’ºêòèâí³ñòü.
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Особливості інтерв’ювання
в ході моніторингового візиту
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’ЮВАННЯ
Äëÿ òîãî, ùîá ³íòåðâ’þ áóëî ÿê³ñíî îðãàí³çîâàíèì ³ â³äáóëîñÿ
ç ì³í³ìàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîáëåì, ùå äî éîãî ïî÷àòêó ãðóïà ìîí³òîð³â ïîâèííà çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ áåçïåêè ³íòåðâ’þºðà ³ ðåñïîíäåíòà; òîãî, õòî âåñòèìå ³íòåðâ’þ, ÿêîþ
ìîâîþ âîíî â³äáóâàòèìåòüñÿ, äå ñàìå, â ÿêîìó ì³ñö³, õòî ô³êñóâàòèìå
îòðèìàí³ äàí³.
Íà æàëü, äàëåêî íå çàâæäè º ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè ³íòåðâ’þ â ñïåö³àëüíî â³äâåäåíîìó ïðèì³ùåíí³. Öå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ÿê ³ç â³äñóòí³ñòþ ñïåö³àëüíî¿ ê³ìíàòè, òàê ³ ç òèì, ùî ÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü
çàòðèìàíèõ ãðóï³ ìîí³òîð³â äîâåäåòüñÿ ðîçä³ëèòèñü, àáè ñêîðîòèòè
÷àñ ³íòåðâ’þâàííÿ. Êð³ì òîãî, îñîáëèâîñòÿìè ³íòåðâ’þ â ³çîëÿòîðàõ
òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ º òå, ùî ïðè áåñ³ä³ ³ç çàòðèìàíèì çàâæäè áóäå
ïðèñóòí³é ñï³âðîá³òíèê ³çîëÿòîðà àáî ³íøèé ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿. ²ñíóþ÷³ ïðàâèëà ðîáîòè ³çîëÿòîð³â ³ ìàíäàò ìîá³ëüíèõ ãðóï íå ïåðåäáà÷àþòü êîíô³äåíö³éíèõ ³íòåðâ’þ. Ïåâíîþ ì³ðîþ öÿ âèìîãà ïîâ’ÿçàíà ç
ïðàâèëàìè áåçïåêè, ó òîìó ÷èñë³ é îñîáèñòî¿ áåçïåêè ìîí³òîðà.
Ùå äî ïî÷àòêó ³íòåðâ’þ íåîáõ³äíî ÷³òêî ïîÿñíèòè ïðàö³âíèêàì ³çîëÿòîðà òà ðàéâ³ää³ëó ìåòó ³ ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ’þ. Öå
äîçâîëèòü çíÿòè íàïðóæåííÿ ³ äåÿêîþ ì³ðîþ âèêëþ÷èòè ¿õíº âòðó÷àííÿ â ïðîöåñ. Ïðîòå ÷àñòî âèíèêàº ñèòóàö³ÿ, êîëè õ³ä ³íòåðâ’þ
ïåðåðèâàºòüñÿ çàóâàæåííÿìè ÷è êîìåíòàðÿìè ïðàö³âíèêà ³çîëÿòîðà àáî ðàéâ³ää³ëó. Öå ìîæå áóòè âèêëèêàíî ÿê òèì, ùî ïðàö³âíèê
ì³ë³ö³¿ ùèðî ââàæàº, ùî çàòðèìàíèé ââîäèòü ìîí³òîðà â îìàíó, òàê
³ ïîáîþâàííÿìè ç ïðèâîäó ðîçãîëîøåííÿ ÿêèõîñü äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü
éîìó çàøêîäèòè. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, ñë³ä òàê ÷è ³íàêøå âèêëþ÷èòè
ó÷àñòü ïðàö³âíèêà ³çîëÿòîðà â áåñ³ä³, îñê³ëüêè öå ìîæå çíà÷íî ñïîò-
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âîðèòè äîñòîâ³ðí³ñòü îòðèìàíèõ äàíèõ. Öå ìîæå áóòè çðîáëåíî ÿê
ïðÿìèì ïðîõàííÿì íå çàâàæàòè ïðîâåäåííþ ³íòåðâ’þ, òàê ³ á³ëüø
ì’ÿêî (ÿêùî îäèí ³ç ó÷àñíèê³â ìîí³òîðèíãó, íàïðèêëàä ïðàö³âíèê
ÂÁ (âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ÌÂÑ), â³äâîë³êàòèìå óâàãó öüîãî ïðàö³âíèêà, ïîïðîñèâøè ïîêàçàòè äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ).
Ñë³ä äîêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá ëþäèíà, ÿêó âè
³íòåðâ’þºòå, â³ä÷óâàëà ñåáå çàõèùåíîþ. Êð³ì òîãî, ïðàâèëà ìîí³òîðèíãó âèìàãàþòü â³ä âàñ óïåâíåíîñò³, ùî ñâ³ä÷åííÿ, îòðèìàí³ â õîä³
ìîí³òîðèíãó, íå çðîáëÿòü ¿é ïîãàíî. Ñàìå òîìó âè âñå æ òàêè ïîâèíí³ ïðàãíóòè çðîáèòè âñå, ùîá îïèòóâàííÿ â³äáóëîñÿ ç ì³í³ìàëüíîþ ïðèñóòí³ñòþ ëþäåé ³ ñïîñòåðåæåííÿ. Äëÿ îïòèìàëüíîãî ³íòåðâ’þ
íàéêðàùå áóäå, ÿêùî éîãî âåñòèìóòü äâ³ ëþäèíè. Îäíà ³ç íèõ çàïèòóâàòèìå ³ ï³äòðèìóâàòèìå êîíòàêò î÷èìà. ²íøà ìîæå âåñòè çàïèñè
³ ìîæå ïîì³òèòè, êîëè ÿêå-íåáóäü âàæëèâå ïèòàííÿ íå áóëî ïîñòàâëåíî. Ñàìå òîìó áàæàíèì º âèä³ëåííÿ îêðåìî¿ ëþäèíè äëÿ ô³êñàö³¿
òîãî, ùî ãîâîðèòèìå â õîä³ ³íòåðâ’þ ðåñïîíäåíò. Ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ó
õîä³ ³íòåðâ’þâàííÿì çàáåçïå÷óº íå ò³ëüêè ñâîº÷àñíèé ³ ÿê³ñíèé çàïèñ
óñüîãî ïî÷óòîãî, àëå ³ ïëàâíèé õ³ä áåñ³äè, çäàòí³ñòü ï³äòðèìàòè ìîòèâàö³þ, ìîæëèâ³ñòü ðåàãóâàòè íà çâîðîòíèé çâ’ÿçîê. Âàæêî íàçâàòè
³íòåðâ’þ òàêó áåñ³äó, â ÿê³é îäíà ëþäèíà, íå â³äðèâàþ÷èñü â³ä ñâî¿õ
çàïèñ³â, íå ï³äí³ìàþ÷è î÷åé, ô³êñóº âñå ïî÷óòå â³ä ðåñïîíäåíòà.
Ïðè ô³êñàö³¿ äàíèõ ³íòåðâ’þâàííÿ ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ò³ëüêè
ò³ ñêîðî÷åííÿ, ÿê³ çãîäîì ìîæíà áóëî á ëåãêî ðîçøèôðóâàòè. Êð³ì
òîãî, êîðèñíèì º çàçíà÷åííÿ â çàïèñàõ îñîáëèâîñòåé çîâí³øíîñò³,
ïîâåä³íêè, äèêö³¿ – ìîæëèâ³ñòü ïðèãàäàòè çîâí³øí³ñòü ëþäèíè äîïîìàãàº ïðèãàäàòè äð³áí³ äåòàë³ ¿¿ ðîçïîâ³ä³.
Ðîçøèôðîâêà çàïèñ³â, çðîáëåíèõ ó õîä³ ³íòåðâ’þ, ìàº ïðîâîäèòèñü â ìàêñèìàëüíî ñòèñë³ ñòðîêè. Âðàõîâóþ÷è, ùî áàãàòî äàíèõ, ÿê³
íå áóëè çàô³êñîâàí³ â çàïèñàõ, ìîí³òîð óòðèìóº â ïàì’ÿò³ – âîíè ìîæóòü áóòè âòðà÷åíèìè, çàáóòèìè. ×èì á³ëüøå ÷àñó ñïëèíå ç ìîìåíòó
ñàìîãî ³íòåðâ’þ äî ìîìåíòó ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó – òèì á³ëüøå äàíèõ áóäå âòðà÷åíî. Ñàìå òîìó ìàº ñåíñ ðîçïî÷àòè ðîçøèôðîâóâàííÿ
çàïèñ³â ³íòåðâ’þ áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç ²ÒÒ.

ХІД ІНТЕРВ’Ю
Íà ïî÷àòêó ³íòåðâ’þ ìîí³òîð (³íòåðâ’þºð) ïîâèíåí ïðåäñòàâèòèñÿ
òîìó, ç êèì â³í ïðîâîäèòü áåñ³äó, ³ ðîçïîâ³ñòè êîðîòêî ïðî ñâîþ ìåòó,
ïðî òå, ÿê áóäóòü âèêîðèñòàí³ îòðèìàí³ äàí³ íàäàë³, âêàçàòè íà òå,
ùî ó÷àñòü ó áåñ³ä³ íå çàãðîæóâàòèìå îñîáèñò³é áåçïåö³ ëþäèíè, áóäå
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çáåðåæåíà êîíô³äåíö³éí³ñòü, ³ äàí³ áóäóòü âèêîðèñòàí³ â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî áåñ³äà ïîâèííà ìàòè âèêëþ÷íî
ä³ëîâèé õàðàêòåð, ïîâåä³íêà ³íòåðâ’þºðà ìàº áóòè äîáðîçè÷ëèâîþ,
ïðèâàáëèâîþ. Âàæëèâî, ùîá ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ ìîí³òîð áóêâàëüíî
âèïðîì³íþâàâ ïðîôåñ³îíàë³çì, ùèð³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü ñï³â÷óâàòè.
Îñîáëèâî ñë³ä ïðèä³ëèòè óâàãó òîìó, ùî íà ïî÷àòêó ³íòåðâ’þ â³äáóâàºòüñÿ îö³íêà ÿê ïîâåä³íêè, òàê ³ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ³íòåðâ’þºðà.
Îö³íþºòüñÿ âñå – îäÿã, çà÷³ñêà, ì³ì³êà, æåñòè ³ ò.³í. Íåîõàéí³ñòü àáî
íàâïàêè âèøóêàí³ñòü îäÿãó áóäóòü ïðàêòè÷íî çàâæäè îö³íåí³ ÿê
ùîñü òàêå, ùî íå âèêëèêàº äîâ³ðè. Çîâí³ âàø ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ìàº
áóòè òàêèì, ùî éîãî âàæêî âèçíà÷èòè. Ïîì³òí³ â³äì³ííîñò³ ìîæóòü
òàê ÷è ³íàêøå âïëèíóòè íà ñïðèéíÿòòÿ ³íòåðâ’þºðà (âèêëèêàòè íåäîâ³ðó, íåïðèéíÿòòÿ ³ ò.³í.), ùî ïðèçâåäå äî â³äìîâè â³ä ³íòåðâ’þ, àáî
âèêðèâèòü îòðèìàí³ â éîãî õîä³ äàí³.
Äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãòè ïåðâèííîãî êîíòàêòó áàæàíî ïîö³êàâèòèñü óìîâàìè òðèìàííÿ. Ó õîä³ áåñ³äè íåîáõ³äíî ïðàãíóòè äîñÿãòè
êîíòàêòó î÷èìà. Íàäàë³ ìàº ñåíñ ïîÿñíèòè ñâ³é ìàíäàò, êð³ì òîãî,
âêàçàòè íà òå, ùî äî ñêëàäó ìîá³ëüíî¿ ãðóïè âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè
ïðàâîçàõèñíèõ ³ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ãðîìàäñüêîñò³. Ðîçïîâ³ñòè
ïðî òå, äëÿ ÷îãî çáèðàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ³ ÷îìó, ïîÿñíèòè, ÿê âîíà áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü, ðîç’ÿñíèòè ñòóï³íü ¿¿ êîíô³äåíö³éíîñò³. Ó õîä³
³íòåðâ’þ ìîæíà ðîáèòè öå ïîÿñíåííÿ íå îäíîðàçîâî.
Ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ ïîòð³áíî ñòâîðèòè ³ ï³äòðèìóâàòè àòìîñôåðó
ïðèéíÿòòÿ ³ äîâ³ðè. Íàâ³òü òîä³, ÿêùî ëþäèíà ðîçïîâ³äàº ïðî ñêîºíèé çëî÷èí éîãî æàõëèâ³ ïîäðîáèö³. Ùî á íå ïî÷óâ ³íòåðâ’þºð –
ñë³ä óíèêàòè ïðîÿâ³â ðåàêö³¿ çàñóäæåííÿ òà â³ä÷óæåííÿ. Öå º îäíèì
³ç âàæëèâèõ åòè÷íèõ ïèòàíü ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ’þ. ²íòåðâ’þºð ïîâèíåí äåìîíñòðóâàòè ³íòåðåñ äî ëþäèíè ³ ¿¿ ïðîáëåì, à òàêîæ ïîâàãó òà
óâàãó. Íåîáõ³äíî äàòè ¿é çðîçóì³òè, ùî òå, ùî âîíà ãîâîðèòü, – âàæëèâî, ã³äíå óâàãè. Ëþäèíà ïîâèííà â³ä÷óâàòè, ùî ¿¿ âèïàäîê õî÷à á
ó ÷îìóñü óí³êàëüíèé. Áóëî á äóæå äîáðå äàòè ìîæëèâ³ñòü ëþäèí³
ñàì³é ïî÷àòè ðîçïîâ³äàòè ñâîþ ³ñòîð³þ. Öå ìîæíà çðîáèòè, çàïèòàâøè, ùî ñòàëîñÿ, ÿê âîíà òóò îïèíèëàñü.
Íåîáõ³äíî âñå ñëóõàòè óâàæíî ³ äî ïåâíîãî ìîìåíòó áóòè òåðïëÿ÷èì äî ôðàãìåíò³â ³ âèñëîâëþâàíü, ÿê³ ïîâòîðþþòüñÿ. Òå, ùî
³íòåðâ’þºð äîçâîëÿº âèêëàäàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêà, ìîæëèâî, íàâ³òü íå
ñòîñóºòüñÿ ñïðàâè, º êðèòè÷íèì ìîìåíòîì óòðèìàííÿ êîíòàêòó, áî
â ³íøîìó ðàç³ â³í áóäå âòðà÷åíèé.
Ïèòàííÿ ìàþòü ñòàâèòèñÿ çðîçóì³ëîþ ëþäèí³ ìîâîþ, íå ïîâèíí³
áóòè äîâãèìè, ëîã³÷íî çàïëóòàíèìè ³ íå ì³ñòèòè ñïåö³àëüíî¿ òåðì³-
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íîëîã³¿. Ó çàïèòàíü ìàº áóòè â³äêðèòèé ê³íåöü, ùîá íå áóëî ìîæëèâîñò³ äàòè îäíîçíà÷íó â³äïîâ³äü. Â ³äåàë³ ³íòåðâ’þ ìàº éòè â³ä çàãàëüíîãî äî êîêðåòíîãî, àäæå ÿêùî êîíòàêò ïîñèëþºòüñÿ, ó ³íòåðâ’þºðà
ç’ÿâëÿºòüñÿ á³ëüøå ìîæëèâîñòåé ïîñòàâèòè á³ëüø ñåðéîçí³ ïèòàííÿ.
Ó æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà íàìàãàòèñü òèñíóòè íà ëþäèíó. Äî áîëþ÷èõ ìîìåíò³â ïîòð³áíî ïðîÿâëÿòè ñï³â÷óòòÿ. Ëþäèíà ïîâèííà ìàòè
íàãîäó ïðîÿâèòè ñâî¿ â³ä÷óòòÿ.
²íòåðâ’þºð ïîâèíåí áóòè óâàæíèì, ùîá ì³ì³êîþ ³ ïîçîþ íå ïîñèëàòè íåãàòèâíèõ ñèãíàë³â (çàñóäæåííÿ, íåïðèéíÿòòÿ, îãèäó, áàéäóæ³ñòü) ëþäèí³. Íàéêðàùå ñòåæèòè çà òèì, ùîá êîíòàêò î÷èìà çáåð³ãàâñÿ.
Äëÿ òîãî, ùîá áóòè á³ëüø åôåêòèâíèì, ïðè ³íòåðâ’þâàíí³ ñë³ä
ñïèðàòèñü íà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ïîòðåáè ðåñïîíäåíòà. Ñåðåä
íèõ íàéâàæëèâ³øèìè º:

– потреба у визнанні і схваленні. Властива всім людям потреба, яка
проявляється в природному бажанні відчувати себе членом суспільства, повноцінною людиною, отримувати позитивні емоції від
інших людей. Її можна задовольнити стриманим виявом схвалення
яких-небудь позитивних рис, вчинків респондента.
– потреба у співчутті й розумінні. Мабуть, найпоширеніша соціальна потреба серед тих, хто знаходяться в ІТТ. Небажано явно
й активно виражати співчуття людині, яка активно нарікає на обставини, через які вона тут опинилась, проте ми можемо поспівчувати умовам утримання, її самопочуттю і тому, що обмежуються її
потреби.
– потреба в піднятті престижу, самооцінки. Багато респондентів,
які знаходяться в ізоляторі, мають дуже сумну життєву історію.
Через виховання, дитинство в неблагополучних сім’ях і особисті
соціальні патології їх ніколи не розглядали як людей, чия думка чогось варта. Це відбилося на їхній поведінці і самооцінці. Саме тому
для деяких людей бесіда з моніторами є деяким елементом престижу, можливості бути причетним до чогось цікавого, малодоступного, про що вони тільки чули, можливістю бути корисним. Необхідно це використовувати так, щоб у респондента в ході інтерв’ю
складалося відчуття значущості того, що він говорить, а також і
його самого.
Ñïèðàþ÷èñü íà áàçîâ³ ñîö³àëüí³ ïîòðåáè ðåñïîíäåíòà, ³íòåðâ’þºð
ìîæå íàëàãîäèòè ç ëþäèíîþ êîíòàêò ³ âèòÿãíóòè ç áåñ³äè ìàêñèìàëü-
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íó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, àëå ³ñíóþòü ÷èííèêè, ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà õ³ä ³íòåðâ’þ. Äî òàê çâàíèõ ³íã³á³òîð³â ³íòåðâ’þ â³äíîñÿòü:

– загроза своєму «Я». Цей чинник є практично непереборним у ході
інтерв’ю. Із цілої низки вагомих причин респондент може приховувати інформацію, яка йому загрожує. Це може варіюватись від легкого вагання до беззастережної відмови в наданні інформації. Така
загроза має три типи:
– заглушування або витіснення відомостей із свідомості. Це відбувається у тому разі, коли респондент навіть сам не визнає деяку інформацію, відмовляється визнавати, що деякі події мали місце. Це
допомагає йому оберігати почуття власної гідності або уникнути
відчуття вини;
– боязнь бути засудженим. Деяку інформацію респондент може
приховувати, тому що боятиметься негативної реакції на ті або інші події, соромитиметься чого-небудь;
– побоювання реальної загрози в разі повідомлення деякої інформації. Нерідко розуміння цієї загрози настільки серйозне, що респондент відмовляється повідомляти яку-небудь інформацію, незважаючи на запевнення про анонімність. Він просто не ризикуватиме, побоюючись, що інформація, яка просочиться яким-небудь
чином, може нашкодити йому.
Ñë³ä óíèêàòè áóäóâàòè ðîçìîâó òàê, ùîá îñîáà, ÿêà ³íòåðâ’þºòüñÿ
â³ä÷óâàëà, ùî âè ¿¿ â ÷îìóñü çâèíóâà÷óºòå, ïðèìóøóºòå âèçíàòè ÿêóñü
ïðîâèíó, íåäîë³êè. Â òàêîìó ðàç³ á³ëüø³ñòü ëþäåé, â³ä÷óâàþ÷è ïñèõîëîã³÷íó íåáåçïåêó, àáî çàõèùàòèìóòüñÿ, àáî ïðàãíóòèìóòü óõèëèòèñÿ â³ä òàêî¿ áåñ³äè.

– порушення етикету. Міркування респондента щодо етикету можуть впливати двояко. З одного боку, респондент може приховувати яку-небудь інформацію з міркувань «неетичності» розголошувати свої знання про які-небудь події або вчинки інших людей.
З другого боку, респондент може прибріхувати або спотворювати
яку-небудь інформацію у своєму прагненні догодити інтерв’юєру,
якщо відчує його бажання отримати певні дані.
Ñë³ä äîòðèìóâàòèñü åòèêåòó ñï³ëêóâàííÿ ³ç çàòðèìàíèìè ³ çààðåøòîâàíèìè. Ïàì’ÿòàéòå, ùî âàøå çàâäàííÿ – çá³ð ³íôîðìàö³¿, à
íå âåðáàëüíå ïîêàðàííÿ ÷è âèõîâàííÿ êîãî-íåáóäü ç öèõ ëþäåé, ùî
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á âîíè íå â÷èíèëè. Âàðòî ðîçóì³òè, ùî âîíè àáî âæå äåÿêîþ ì³ðîþ
ðîçïëà÷óþòüñÿ çà ñâî¿ â÷èíêè, àáî âçàãàë³ íåâ³äîìî, ÷è ñêî¿ëè âîíè
ùî-íåáóäü. Ñàìå òîìó õ³ä áåñ³äè ìàº çàáåçïå÷óâàòè íå ò³ëüêè îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, à é ïîâàãó äî áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè.

– психологічна травма. Деякі з людей, з якими доводиться спілкуватись в ході моніторингового візиту, пережили серйозні психологічні травми. Це може бути пов’язано як із тим, як проводилось затримання й дізнання, так і просто з якимись подіями, що відбулись
поза їхньою волею, поки вони були затримані. Часто досвід, про
який доведеться збирати інформацію моніторам, буде пов’язаний
з травмуючими переживаннями для респондента, критичними
подіями в його житті. Йому доведеться якоюсь мірою пережити це
знову, якщо він буде про це розповідати. Розуміючи, що, знаходячись в ізоляторі, вони безсилі що-небудь зробити, слід з повагою
ставитися до їхніх почуттів і надзвичайно тактовно розглядати деякі питання, які для них є травмуючими.
– сприйняття інтерв’ю як втрату часу. Це є наслідком того, що респондентові просто нецікаво з вами спілкуватись. Мотивація до
спілкування може зникати з цілої низки причин – затриманий може
бути дуже заклопотаним щодо своїх проблем, наляканим, він може
не розуміти, що потім буде з цією інформацією, він може спілкуватись з вами вимушено. У будь-якому разі, якщо ви помітили, що респондент відповідає односкладно («так», «ні», «не пам’ятаю»), позіхає,
дивиться у вікно, вам важко утримувати контакт з ним – саме час
з’ясувати, чому це відбувається, і прийняти рішення про доцільність
вибраної вами стратегії ведення бесіди.
Òðóäíîù³ ç ìîòèâàö³ºþ âèíèêàþòü íàé÷àñò³øå íà ïî÷àòêó ³íòåðâ’þ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî ïñèõîëîã³÷íî ðåñïîíäåíòîâ³ ëåãøå ñïî÷àòêó â³äìîâèòèñü â³ä áåñ³äè, í³æ ïåðåðâàòè ¿¿ â ñåðåäèí³. Ïðîòå
ðèçèê ðàïòîâîãî îñëàáëåííÿ ìîòèâàö³¿ ³ âòðàòè ³íòåðåñó äî áåñ³äè
³ñíóº. Âòðàòà ³íòåðåñó ìîæå âèðàæàòèñü â ñòèñëîñò³ â³äïîâ³äåé, ïîðóøåíí³ ñïîíòàííîñò³ ìîâè, â³äìîâ³ â³äïîâ³äàòè íà îêðåì³ çàïèòàííÿ,
ïðÿìèõ ïðîõàííÿõ øâèäøå çàâåðøèòè ³íòåðâ’þ. Çàãàëîì öå ìîæå
áóòè ïîâ’ÿçàíî ³ ç ïðèðîäíèì â³ä÷óòòÿì âòîìè, ÿêà ìàº ïðèðîäíèé
õàðàêòåð. Âîíî ìîæå âèíèêàòè ÿê ÷åðåç åìîö³éíå íàïðóæåííÿ, òàê
³ òðèâàë³ñòü ³íòåðâ’þ.
Ñóá’ºêòèâíà ñêëàäîâà âòîìëåíîñò³ ïîðîäæóºòüñÿ íóäüãîþ, òîáòî
â³äñóòí³ñòþ ³íòåðåñó äî òåìè ³íòåðâ’þ àáî íåðîçóì³ííÿì ðåñïîíäåíòà,

69

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
÷îãî âëàñíå â³ä íüîãî õî÷å ³íòåðâ’þºð. Íóäüãà ñàìà ïî ñîá³ íå ò³ëüêè
º ÷èííèêîì ïàä³ííÿ ìîòèâàö³¿, àëå ³ ïðèñêîðþº ïîÿâó â ðåñïîíäåíòà
â³ä÷óòòÿ âòîìè. Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âñå á³ëüøå ðîçñëàáëåí³é ïîç³, âåðòêèõ î÷àõ, êîðîòêèõ ³ íåîðãàí³çîâàíèõ â³äïîâ³äÿõ, äîâãèõ ïàóçàõ. Íåîáõ³äíî áóòè ÷óòëèâèì äî öèõ ñèãíàë³â ³ âñòàíîâëþâàòè ¿õ ïðè÷èíó.
Ó æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà äåìîíñòðóâàòè çíèæåííÿ ³íòåðåñó äî
òîãî, ùî ãîâîðèòü ðåñïîíäåíò – öå áóäå ìîìåíòàëüíî íèì çàô³êñîâàíî ³ ïðèçâåäå äî çãîðòàííÿ ³íòåðâ’þ.
Óñ³ çàçíà÷åí³ ÷èííèêè, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå âèçíà÷àþòü óñï³øí³ñòü
³íòåðâ’þâàííÿ çàòðèìàíîãî, âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü ðåàãóâàííÿ íà
çâîðîòíèé çâ’ÿçîê. ²íòåðâ’þºð ïîâèíåí ïîì³÷àòè ³ ïðàâèëüíî òðàêòóâàòè ñèãíàëè, ùî âèõîäÿòü â³ä ðåñïîíäåíòà. Ïîñò³éíî ïåðåáóâàþ÷è ó
â³çóàëüíîìó é âåðáàëüíîìó êîíòàêò³, ïðîôåñ³éíèé ³íòåðâ’þºð ïîì³÷àº
ìîìåíòè, êîëè áåñ³äà éäå æâàâî ³ çã³äíî ç ïëàíîì, ³ çâè÷àéíî, ìîìåíòè,
êîëè íå âäàºòüñÿ íàëàãîäèòè àáî âòðèìàòè êîíòàêò. Ïðî öå çàçâè÷àé
ñâ³ä÷èòü ìîâà ëþäèíè (ñòóï³íü ðîçãîðíóòîñò³ â³äïîâ³äåé, åìîö³éí³ñòü
ìîâè, ³í³ö³àòèâà â ðîçêðèòò³ òåì), ¿¿ ïîâåä³íêà (æåñòèêóëÿö³ÿ, ì³ì³êà).
Óì³ííÿ ðåàãóâàòè íà çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ïðèâåäå âàñ äî ðîçóì³ííÿ, ÿê êðàùå ïîñòàâèòè òå àáî ³íøå ïèòàííÿ, êîëè êðàùå â³äõèëèòèñü â³ä ãîëîâíî¿ òåìè àáî, íàâïàêè, ïîâåðíóòèñÿ äî íå¿, ÿêèé æàðò
êðàùå ï³äòðèìàòè, ÿêó ôðàçó íå ïîì³òèòè, à íà ÿêó â³äðåàãóâàòè.
Öå äîïîìîæå çáåðåãòè êîíòðîëü áåñ³äè ³ â òîé æå ÷àñ ïîâîäèòè ñåáå
ïðèðîäíî, ùî âêðàé âàæëèâî äëÿ ³íòåðâ’þºðà, íàïðóæåíå îáëè÷÷ÿ
ÿêîãî ìîæå çíà÷íîþ ì³ðîþ íàëÿêàòè ðåñïîíäåíòà.
²íîä³ äëÿ òîãî, ùîá íàäàòè çíà÷óùîñò³ ò³é ÷è ³íø³é ïî÷óò³é ³íôîðìàö³¿, ìàº ñåíñ âèêîðèñòîâóâàòè ïàóçó, ìîâ÷àííÿ. Êîëè ðîçìîâà
óðèâàºòüñÿ ìîâ÷àííÿì îäíîãî ³ç ñï³âðîçìîâíèê³â, ³íøèé ìèìîâ³ëüíî çàìèñëþºòüñÿ íàä ñêàçàíèì, â³ä÷óâàº ïîòðåáó çàïîâíèòè ïàóçó,
äàòè á³ëüø ðîçãîðíåí³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ñêàçàíîãî ïåðåä öèì. Ðîçøèðåííþ àñïåêò³â, ùî âàñ ö³êàâëÿòü, â ³íòåðâ’þ ñïðèÿòèìóòü òàêîæ
òàê³ òåõí³÷í³ ïðèéîìè:

Підбадьорювання або номінальна підтримка
Цей прийом включає вербальні й невербальні реакції інтерв’юєра,
які виражають респондентові схвалення за те, що він говорить, заохочуючи його продовжити висловлювання. Невербальний аспект
підбадьорювання включає мімічні реакції, що виражають зацікавленість, кивки головою, інші жести, які виражають увагу і схва70
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лення. В той же час не варто дуже старатися – слід дотримуватися
певної міри.
Віддзеркалення
Суть прийому полягає в повторенні з питальною інтонацією останньої фрази респондента. Це дуже ефективний прийом, який у
той же час не повинен повторюватися дуже часто. Повторення має
відображати ключові фрази інтерв’ю або відновлювати бесіду після
тривалої паузи, або коли треба розширити відповідь.
Питання-синоніми
Інтерв’юєр може ставити одному й тому ж респондентові фактично одне й те ж питання, трохи змінюючи його формулювання: у
чому це виражено? Як це виявляється? Покажіть конкретно, як
це було?
Прохання розширити відповідь
Це питання типу: «А що сталося потім?», «Що Ви маєте на увазі?»,
«Розкажіть про це докладніше...», «Чи не хочете Ви що-небудь додати?», «Чи не могли б Ви розвинути Вашу думку?». Подібні запитання виявляють більш сильну дію на висловлювання респондента,
оскільки інтерв’юєр прямо указує, який саме аспект теми його цікавить. Водночас ці питання формулюються так, щоб вони не мали
конкретного змісту, оскільки в іншому разі вони перетворяться на
навідні. Прохання може бути негайним або ретроспективним (у такому разі інтерв’юєр говорить: «Ви говорили про те-то. Розкажіть
про це докладніше»).
Парафраза
Питання цього типу схоже на віддзеркалення, тільки в ньому не
використовуються слова, сказані тим, хто інтерв’юється. Парафраза є переформульований мовою інтерв’юєра вислів респондента.
Застосовується не для того, щоб розширити відповідь респондента, а для того, щоб прояснити його і переконатися в правильному
розумінні.
Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ çàâåðøåííÿ îäí³º¿ òåìè ³ ïåðåõîäó äî ³íøî¿
ìàº òàêîæ ï³äñóìîâóþ÷å ïèòàííÿ. Ïîâòîðþþ÷è îñíîâí³ ìîìåíòè,
ïî÷óò³ â ÿê³é-íåáóäü ³ç òåì ³íòåðâ’þ (íàïðèêëàä, â³äòâîðèâøè êîðîòêî ñõåìó çàòðèìàííÿ), ìè çàïèòóºìî ðåñïîíäåíòà, ÷è ïðàâèëüíî ìè
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éîãî çðîçóì³ëè. Â³í àáî ï³äòâåðäæóº, ùî âñå òàê ³ áóëî, àáî âêàçóº
íàì íà ìîìåíòè, ÿê³ ìè íåäîãëåä³ëè, àáî ïîïðàâëÿº ò³ ôàêòè, îïèñ
ÿêèõ ìè çðîçóì³ëè íåâ³ðíî.
²íòåðâ’þºð çàâæäè ïîâèíåí ïðîÿâëÿòè ³í³ö³àòèâó, ñïðÿìîâóþ÷è õ³ä ³íòåðâ’þ. Àëå íå ìîæíà çàíàäòî æîðñòêî êîíòðîëþâàòè – öå
ïðèçâåäå äî íàïðóæåíîñò³ òà îñëàáèòü ìîòèâàö³þ ðåñïîíäåíòà. Íåîáõ³äíî ïåâíèì ÷èíîì «íàâ÷àòè» ðåñïîíäåíòà çà äîïîìîãîþ äîäàòêîâèõ ñèãíàë³â ³ âêàç³âîê. Òàê, ìîæíà çàîõî÷óâàòè ïîâí³ «çà òåìîþ»
â³äïîâ³ä³, äàâàòè çðîçóì³òè ðåñïîíäåíòîâ³, ùî â³äïîâ³ä³ íà äåÿê³
ïèòàííÿ º íåïîâíèìè. ßêùî â³äïîâ³äü íåàäåêâàòíà, òî íåîáõ³äíå
ïðÿìå âòðó÷àííÿ ³íòåðâ’þºðà ç ïðèáëèçíî òàêèì ôîðìóëþâàííÿì:
«Òå, ùî Âè ãîâîðèòå, äóæå ö³êàâî, àëå ìåí³ õîò³ëîñÿ á á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî...».
Çàîõî÷åííÿ ðåëåâàíòíèõ â³äïîâ³äåé (ùî â³äïîâ³äàþòü òåì³) ìîæå
âèðàæàòèñÿ â ñõâàëüíèõ êèâêàõ ãîëîâîþ, ï³äòàêóâàííÿõ.
Ìîí³òîð ïîâèíåí áóòè ïîñò³éíî íàñòîðîæ³, ùîá â÷àñíî çðîáèòè
çàóâàæåííÿ, ïîñòàâèòè äîäàòêîâå çàïèòàííÿ àáî ³íøèì ÷èíîì âêàçàòè ðåñïîíäåíòîâ³, ÿêó òåìó ñë³ä ðîçâèíóòè äîêëàäí³øå. Íåçäàòí³ñòü çðîáèòè öå áóäå çíà÷íîþ ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó äî åôåêòèâíîãî
çáîðó äàíèõ.
Íåîáõ³äíî ïðàãíóòè îòðèìàòè ìàêñèìóì ³íôîðìàö³¿, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðåäìåòà ³íòåðâ’þ. Òîáòî âñþ ³íôîðìàö³þ, ïåðåäáà÷åíó ïëàíîì ³íòåðâ’þ, ïëþñ ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çâ³ðÿòè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ ç îïèòóâàëüíèêîì, ïåðåâ³ðÿþ÷è ñòóï³íü îõîïëåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ òåì. ßêùî âè
â³ä÷óâàºòå, ùî ÷àñòèíà ³íôîðìàö³¿ ïðèõîâóºòüñÿ âíàñë³äîê íàáëèæåííÿ äî åìîö³éíî íàïðóæåíèõ òåì, òî ìàº ñåíñ ïðîÿâèòè òàêòîâíó íàïîëåãëèâ³ñòü. Ïðè öüîìó ñë³ä ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè ìîæëèâ³ñòü
ïðèõîâóâàííÿ ïðáëåìè ³ ä³ÿòè ìàêñèìàëüíî îáåðåæíî.
Ï³ä êîíêðåòèçàö³ºþ ðîçóì³þòüñÿ äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê àáî ðîç’ÿñíåííÿ âèñëîâëþâàíü ðåñïîíäåíò³â. Âîäíî÷àñ ³ñíóº ÿêèéñü êðèòè÷íèé ïîð³ã äîäàòêîâèõ çàïèòàíü, ïåðåâèùåííÿ ÿêîãî âæå ïîðóøóº ñïîíòàíí³ñòü ìîâëåííÿ ³ ïðèçâîäèòü äî
çóïèíêè ³íòåðâ’þ.
Ñàìå òîìó ÷àñòî, êîëè ðåñïîíäåíò äîñòàòíüî øâèäêî óñâ³äîìèâ,
ùî â³ä íüîãî âèìàãàºòüñÿ, ïðîâîäèòè êîíêðåòèçàö³þ íå îáîâ’ÿçêîâî.
Êîíêðåòèçàö³ÿ íåîáõ³äíà, êîëè éäå ðîçðîáêà òàêèõ òåì, ÿê³ º íå ïîâí³ñòþ çðîçóì³ëèìè äëÿ ñàìîãî ðåñïîíäåíòà, åìîö³éíî çàêðèòèõ çîí,
êîëè ðîçìîâà ïî÷èíàº â³äõèëÿòèñÿ â³ä ãîëîâíî¿ òåìè.

72

Îñîáëèâîñò³ ³íòåðâ’þâàííÿ â õîä³ ìîí³òîðèíãîâîãî â³çèòó
Íåð³äêî ó âèñëîâëþâàííÿõ ðåñïîíäåíò³â ìîæóòü çóñòð³÷àòèñü òâåðäæåííÿ, ÿê³ ñóïåðå÷àòü îäíå îäíîìó. Â öüîìó ðàç³ íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè
ïðè÷èíó – ÷è º öå ïîìèëêîþ, ÷è õèáíîþ äóìêîþ, ÿêà âèêëèêàíà
áðåõíåþ. Íàé÷àñò³øå âñüîãî, ç’ÿñóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ
ÿâíî¿ ô³êñàö³¿ ñóïåðå÷íîñò³ ³ âèìîãàìè ðîç’ÿñíåííÿ. Ìîæíà âèä³ëèòè
òàê³ ñóïåðå÷íîñò³:

– суперечності в розповіді, яка наповнена великою кількістю подій,
пригод;
– помилки в розповіді, що виражаються пропусками в хронології та хронологічній плутанині. Це може виникати тому, що низку
подій респондент опускає, вважаючи їх невигідними для себе або
неважливими.
– помилки в описах. Найчастіше це виражається в неповноті опису.
Слід розуміти, який саме принцип був покладений в основу опису і
стежити, щоб респондент дотримувався саме його.
Ïðîâîäÿ÷è ³íòåðâ’þ, ñë³ä òóðáóâàòèñÿ ïðî òå, ùîá âîíî áóëî á³ëüøå ñõîæèì íà áåñ³äó, àí³æ íà îïèòóâàííÿ. Â³ä àòìîñôåðè ñï³ëêóâàííÿ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü ê³ëüê³ñòü ³ ÿê³ñòü îòðèìóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ñàìå òîìó òðåáà òàêîæ ïàì’ÿòàòè ïðî òàê³ ïðàâèëà:

1. Слід уникати навідних питань, що може викликати у респондента бажання «догодити» і сказати неправду.
2. Якщо ви вважаєте, що бесіда набула незмістовного характеру, слід
спробувати внести ясність, повідомивши людині, що вона суперечить сама собі, відхиляється від теми або вказати на суперечності
в інформації. Має сенс переформулювати запитання і тим самим
допомогти людині побачити ті ж факти з різних боків.
3. Обговорюючи інцидент, який цікавить інтерв’юера, можна поставити цілу низку уточнюючих запитань (наприклад таких, які
могли б торкатися затримання: «Звідки ви знаєте, що це були працівники міліції?», «Як вони були одягнені?», «Скільки їх було?», «Чи
застосовувалися ними спеціальні засоби?», «Чи відрекомендувалися вони?», «Чи чули ви їхні імена?» та ін.). У разі скарг на тортури або
погане поводження було б добре запитати про те, чи залишились
які-небудь свідчення цього.
Ó õîä³ ³íòåðâ’þâàííÿ ñë³ä ÷³òêî ô³êñóâàòè ïåðåõîäè â òåìàõ (çàòðèìàííÿ, óìîâè òðèìàííÿ òà ³í.). Íå÷³òêî âèðàæåí³ òåìè áåñ³äè, ¿õ
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ïîñò³éíå çì³øóâàííÿ ïðèçâîäÿòü äî òîãî, ùî ðåñïîíäåíò çìóøåíèé
ïðèãàäóâàòè íåñèñòåìíî ³ ÷àñòèíà ñïîãàä³â, ÿê³ ñêëàäàþòü äëÿ íàñ
³íòåðåñ, ìîæóòü áóòè âòðà÷åíèìè. Ñàìå òîìó ñë³ä ÷³òêî òðèìàòèñü
â ìåæàõ âèçíà÷åíèõ òåì áåñ³äè ³ çä³éñíþâàòè ïåðåõîäè ò³ëüêè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âè îòðèìàëè â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòàííÿ, ùî âàñ ö³êàâèëè, à
òàêîæ ïîñòàâèëè ï³äñóìîâóþ÷å çàïèòàííÿ.

ВИКРИВЛЕННЯ В ІНТЕРВ’Ю
Âèêðèâëåííÿìè íàçèâàþòüñÿ äàí³, ÿê³ äåÿêîþ ì³ðîþ àáî ïîâí³ñòþ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Âèêðèâëåííÿ ìîæóòü âèíèêàòè ³ç
òàêèõ ïðè÷èí.
– вплив власної позиції інтерв’юєра

Öå íàéñóòòºâ³øå äæåðåëî âèêðèâëåíü. Ùî äî ìîæëèâîñò³ éîãî
óñóíåííÿ âîíî º ïîäâ³éíèì, îñê³ëüêè ïîâ’ÿçàíå áåçïîñåðåäíüî ç îñîáîþ ³íòåðâ’þºðà, ³ éîãî ïðè áàæàíí³ íàéëåãøå âèïðàâèòè. Ïðîòå ³ç
ò³º¿ æ ïðè÷èíè ñàìå âèêðèâëåííÿ ìîæå áóòè íàâìèñíèì.
Äæåðåëàìè âèêðèâëåíü º ö³íí³ñí³ òà êîãí³òèâí³ ðîçá³æíîñò³.
Òàê ³íòåðâ’þºð ìîæå ìàòè âëàñí³ óÿâëåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ì³ë³ö³¿ àáî
ïðî ïîâåä³íêó ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ ³ ç ö³º¿ ïðè÷èíè àáî íå ô³êñóâàòè ÿê³ñü ôàêòè, àáî ô³êñóâàòè ¿õ ³ç ïåðåá³ëüøåííÿì. Òàêèì ÷èíîì,
â³í âèðàæàº ñâ³é ïðîòåñò òèì àáî ³íøèì ïîëîæåííÿì ó â³äïîâ³äÿõ
ðåñïîíäåíòà àáî ñàì³é êîíöåïö³¿ ìîí³òîðèíãó. Îñîáëèâî ÷àñòî öå
áóâàº, êîëè îñîáà ðåñïîíäåíòà, éîãî ïîâåä³íêà, â³äïîâ³ä³ ñóïåðå÷àòü
æèòòºâîìó äîñâ³äó ³íòåðâ’þºðà, éîãî ö³ííîñòÿì, óÿâëåííÿì.
Îñê³ëüêè äæåðåëàìè âèêðèâëåíü º ÿê âèñëîâëþâàííÿ ðåñïîíäåíòà, òàê ³ ðåàêö³¿ ³íòåðâ’þºðà, íåîáõ³äíî âèðîáëÿòè â ñîá³ íàâè÷êè
íåéòðàëüíîãî ñëóõàííÿ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíå âì³ííÿ äî ïåâíî¿ ì³ðè
«âæèâàòèñÿ» â ðîëü ðåñïîíäåíòà é ðîçóì³òè òà ïðèéìàòè áóäü-ÿêó
òî÷êó çîðó.
– вираження прямої незгоди з респондентом

Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ìè çáèðàºìî äàí³ ïðî ðåñïîíäåíò³â, à íå ïðî
íàñ ñàìèõ, òîìó ñïåðå÷àòèñÿ ³ ïåðåêîíóâàòè êîãî-íåáóäü íå ðåêîìåíäóºòüñÿ.
– засудження поглядів респондента

Íåîáõ³äíî íàâ÷èòèñü óòðèìóâàòèñü â³ä òîãî, ùîá îö³íþâàòè ç
ÿêîãîñü ïðèâîäó ïîãëÿäè ðåñïîíäåíòà, ñë³ä ïðàãíóòè ï³äõîäèòè äî
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íüîãî áåç îö³íþâàííÿ, ïîâàæàþ÷è çâè÷êè, ö³ííîñò³ òà ìàíåðó ïîâåä³íêè ³íøèõ ëþäåé, ÿê áè âîíè íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä âàøèõ âëàñíèõ.
– ведення інтерв’ю з позицій емоційного «заохочення» і «покарання»

Çàîõî÷åííÿ ç ïîãëÿäó ðîçâèòêó «ðåëåâàíòíèõ» òåì – íåîáõ³äíà
ð³÷, àëå çàîõî÷åííÿ àáî ïîêàðàííÿ ç ïîãëÿäó ³äåîëîã³÷íèõ óñòàíîâîê,
ñóïåðå÷êè – ïîìèëêà, ÿêà êîøòóâàòèìå çìåíøåííÿ ö³ííîñò³ îòðèìàíèõ äàíèõ.
– уявна суперечка

Íåçãîäà ìîæå âèðàæàòèñÿ íå â ÿâí³é ñóïåðå÷ö³, à â óÿâí³é íåçãîä³. ²íòåðâ’þºðè, ÿê³ ïåðåáèâàþòü òèõ, êîãî ³íòåðâ’þþòü, ÷àñòî çíàõîäÿòüñÿ ç íèìè â ñòàí³ óÿâíî¿ ñóïåðå÷êè. ²íøèì ðåçóëüòàòîì óÿâíî¿
ñóïåðå÷êè º òå, ùî âîíà â³äâîë³êàº óâàãó â³ä ïîòî÷íèõ âèñëîâëþâàíü, ïðèìóøóþ÷è ¿¿ çàñòðÿãàòè íà ÿêèõîñü ïîïåðåäí³õ ìîìåíòàõ
³íòåðâ’þ. Êð³ì òîãî, âîíà âèðàæàºòüñÿ íà îáëè÷÷³ òîãî, õòî ñïåðå÷àºòüñÿ, ùî, ÿê ïðàâèëî, íå âèñëèçàº â³ä óâàãè ðåñïîíäåíòà, ÿêèé ìîæå
³ çàìîâêàòè, ³ «âèïðàâëÿòèñÿ».
– вибіркове слухання

ßêùî ïîçèö³ÿ ³íòåðâ’þºðà íå ñï³âïàäàº ç ïîçèö³ºþ ðåñïîíäåíòà,
òî ìîæå âèíèêíóòè åôåêò «âèá³ðêîâîãî ñëóõàííÿ», ïðè ÿêîìó ïåðøèé ÷óº ³ ô³êñóº ò³ëüêè òå (àáî ïåðåâàæíî òå), ùî â³í õîò³â áè ÷óòè.
Öå âïëèâàº íà àäåêâàòí³ñòü ô³êñàö³¿, ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ãîâîðèòü
ðåñïîíäåíò.
– збіг висловлювань з ідеологічними установками інтерв’юєра

Ó öüîìó ðàç³ âèÿâëÿºòüñÿ «íàäì³ðíå ï³äáàäüîðþâàííÿ». Âèãóêè «Àáñîëþòíî çãîäåí!», ïåðåá³ëüøåí³ ðåàêö³¿ íà ñëîâà ðåñïîíäåíòà
äåìîíñòðóþòü éîìó, ÿê òðåáà «ñåáå ïîâîäèòè» ³ ùî ãîâîðèòè, ùîá
çàñëóæèòè ñõâàëåííÿ.
– брехня і фантазії з боку респондента

Îñê³ëüêè öå äæåðåëî íå çàëåæèòü â³ä ³íòåðâ’þºðà, òî âîíî íàáàãàòî ìåíøå ï³äëÿãàº êîðåêòóâàííþ. Áðåõíÿ ³ ïðèõîâóâàííÿ ïðàâäè, íåäîìîâêè íàé÷àñò³øå ñëóãóþòü ðåñïîíäåíòîâ³ çàõèñòîì ñåáå
â³ä ïîâ³äîìëåííÿ ÿêî¿-íåáóäü òðàâìóþ÷î¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñåáå. Öå
äîñèòü ïîøèðåíå ÿâèùå ñåðåä îñ³á ³ç íåáëàãîïîëó÷íîþ äîëåþ, àëêîãîë³ê³â, áîìæ³â.
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– викривлення в процесі комунікації

Âèêðèâëåííÿ öüîãî òèïó íàé÷àñò³øå âèÿâëÿþòüñÿ â íåðîçóì³íí³ ðåñïîíäåíòîì ³íòåðâ’þºðà àáî íàâïàêè. ßêùî ïèòàííÿ º íåçðîçóì³ëèì ðåñïîíäåíòîâ³, òî öå òàê ÷è ³íàêøå âèðàæàòèìåòüñÿ àáî â
éîãî åìîö³éí³é ðåàêö³¿, àáî â íåàäåêâàòí³é â³äïîâ³ä³.
Íàáàãàòî ñêëàäí³øå, êîëè ³íòåðâ’þºð íåâ³ðíî ðîçóì³þ÷è ðåñïîíäåíòà, ñòàâèòü éîìó íåàäåêâàòíå ï³äñóìêîâå çàïèòàííÿ. Ó áàãàòüîõ
âèïàäêàõ ðåñïîíäåíòîâ³ ëåãøå ïîãîäèòèñÿ ç ³íòåðâ’þºðîì, í³æ çíîâó
âñå ïîÿñíþâàòè. ßêùî ðåñïîíäåíò íàìàãàºòüñÿ ï³ääàòè òðàêòóâàííþ
âàøå ï³äñóìêîâå âèñëîâëþâàííÿ, òî ïîòð³áíî éîãî óâàæíî ñëóõàòè ³
íàìàãàòèñü çíàéòè ðîçá³æíîñò³ â ðîçóì³íí³.
– викривлення, засноване на стереотипах сприйняття

Îáèäâ³ ñòîðîíè ìîí³òîðèíãó ìîæóòü ñïðèéìàòè îäèí îäíîãî ç
ïîçèö³é òèõ àáî ³íøèõ îñîáèñòèõ ñòåðåîòèï³â, ðåçóëüòàòîì ÷îãî â
ï³äñóìêó ñòàº ÿê âèêðèâëåííÿ ïîâåä³íêè, ñòàâëåííÿ, òàê ³ áåçïîñåðåäíüî ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíî âèêëþ÷èòè ñïðîáè íàáëèçèòè ðåñïîíäåíòà äî «áàæàíî¿ â³äïîâ³ä³»: «ß ââàæàþ, ùî âè ïîãîäèòåñÿ, ùî...»,
«Âè íàïåâíî â³ä÷óâàºòå, ùî...».
Ðåñïîíäåíò òàêîæ ìîæå ñïðèéìàòè ³íòåðâ’þ ç ïîãëÿäó ñòåðåîòèï³â. Ñàìå òîìó ñë³ä çâåðòàòè óâàãó íà îäÿã, çîâí³øí³é âèãëÿä ³ ïîâåä³íêîâ³ ðåàêö³¿. ²íòåðâ’þ – íå äîïèò, àëå ³ äðóæíüîþ çóñòð³÷÷þ òàêîæ âîíî íå ìàº áóòè.

ПОМИЛКИ ІНТЕРВ’ЮЄРІВ
– висловлювання особистих думок інтерв’юєрів

Îäí³ºþ ç íàéïîøèðåí³øèõ ïîìèëîê º òå, ùî ³íòåðâ’þºð çàõîïëþºòüñÿ áåñ³äîþ ³ ïî÷èíàº ãîâîðèòè ñàì, ³íîä³ íàâ³òü âèñëîâëþþ÷è äîâã³ ìîíîëîãè. Ïî-ïåðøå, â³í âèòðà÷àº íà öå äîðîãîö³ííèé ÷àñ
³íòåðâ’þ, ïî-äðóãå, öå ñïîòâîðþº äàí³, ïî-òðåòº, íåãàòèâíî âïëèâàº íà ìîòèâàö³þ ðåñïîíäåíòà. Ðîë³ â ³íòåðâ’þ ïðèíöèïîâî ð³çí³ –
³íòåðâ’þºð ïîâèíåí áóòè çàö³êàâëåíèé â ðîçïîâ³ä³ ðåñïîíäåíòà, òîä³
ÿê òîé çîâñ³ì íå çîáîâ’ÿçàíèé éîãî ñëóõàòè ³ ï³äëàøòîâóâàòèñü ï³ä
éîãî äóìêó.
Ñàìå òîìó ë³ïøå óíèêàòè áóäü-ÿêèõ âèñëîâëþâàíü, ùî íå çàê³í÷óþòüñÿ çíàêîì ïèòàííÿ ³ âçàãàë³ ïðàãíóòè ÿêîìîãà ìåíøå ãîâîðèòè. Êàòåãîðè÷íî âèêëþ÷åíî ïðîãîëîøóâàííÿ ìîíîëîã³â, âèñëîâëþâàíü ùîäî ñòàâëåííÿ äî ïðîáëåìè, îñîáèñòî¿ äóìêè.
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– надмірна активність інтерв’юєра

Âèðàæàºòüñÿ ó âèêîðèñòîâóâàíí³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïèòàíü, ïîñò³éíîãî âèïåðåäæåííÿ äóìêè ðåñïîíäåíòà. Íîâå ïèòàííÿ ñë³ä ñòàâèòè
íå ðàí³øå, í³æ ïîïåðåäíÿ òåìà áóäå âè÷åðïàíà. Íåîáõ³äíî ïîñòàâèòè
ÿêîìîãà ìåíøå ïèòàíü ³ îòðèìàòè ÿêîìîãà á³ëüøå ³íôîðìàö³¿.
– обмеження відповідей

²íîä³ ³ñíóº äîñòàòíüî ñèëüíà ñïîêóñà îáìåæèòè ³íòåðâ’þ ò³ëüêè
òèìè òåìàìè, ÿê³ çàçíà÷åí³ â ïëàí³ ³íòåðâ’þ, ³ â³äìîâèòèñü â³ä óñ³õ
ïîâ³äîìëåíü ðåñïîíäåíòà, ÿê³ íå ñòîñóþòüñÿ çàçíà÷åíîãî ïëàíó. Íå
âàðòî çëîâæèâàòè ñïðÿìóâàííÿì êë³ºíòà â ðóñëî â³äïîâ³äåé, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü òåì³, îñê³ëüêè öå çíèæóº ìîòèâàö³þ äî áåñ³äè ³ âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü âèõîäó íà ö³êàâ³ òåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàãàëüíîþ òåìîþ
îïèòóâàííÿ.
– нав’язування тем

Îêðåìîþ ïðîáëåìîþ º æîðñòêå íàâ’ÿçóâàííÿ òåì ðåñïîíäåíòîâ³.
Öå íàé÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè ³íòåðâ’þºðà ö³êàâëÿòü òåìè,
ÿê³ íå íàëåæàòü äî äîñâ³äó ðåñïîíäåíòà, àëå âõîäÿòü â ïëàí îïèòóâàííÿ. ×àñòî ³íòåðâ’þºðè äîòðèìóþòüñÿ òàêî¿ òåõí³êè, áî ââàæàþòü
ñåáå çîáîâ’ÿçàíèìè âèñâ³òëèòè âñ³ òåìè, çàçíà÷åí³ â îïèòóâàëüíèêó.
Öå âåäå äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, òàêèõ, ÿê ³ìïðîâ³çàö³ÿ ³ ôàíòàç³ÿ.
Êð³ì òîãî, íàâ’ÿçàí³ òåìè ïðèãí³÷óþòü ò³, ÿê³ º ðåëåâàíòíèìè îïèòóâàííþ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³ñíóþòü òàêîæ êàòåãîð³¿ îñ³á, áåñ³äà ç ÿêèìè
³ç òèõ àáî ³íøèõ ïðè÷èí âèìàãàº îñîáëèâîãî ñòàâëåííÿ.
Жертви катувань

Ïðè ³íòåðâ’þâàíí³ æåðòâ êàòóâàíü ³ ñâ³äê³â êàòóâàíü (áàãàòî ç
ÿêèõ íàñò³ëüêè òðàâìîâàí³, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ íàãàäóþòü æåðòâ êàòóâàíü) ïðî ¿õ äîñâ³ä, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî öå º âêðàé äåë³êàòíèé ïðîöåñ, ïðè ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ ÿêîãî íå ìîæíà í³÷îãî ââàæàòè
«äð³á’ÿçêîâèìè, íåâàæëèâèìè» äåòàëÿìè. Ñïîãàäè ÷àñòî â³äîáðàæàþòüñÿ ì³ì³÷íîþ ðåàêö³ºþ, ùî äåìîíñòðóº ñâ³äîìèé ³ íåñâ³äîìèé ñòðàõ
çíîâó ñòàòè æåðòâîþ, íåïðèºìí³ ïî÷óòòÿ â³ä ïåðåæèòîãî ïðèíèæåííÿ. Áàæàíî ïîáóäóâàòè ³íòåðâ’þâàííÿ òàê, ùîá óíèêàòè ìîæëèâîñò³
ðåòðàâìàòèçàö³¿ æåðòâè.
Ïîíÿòòÿ «æåðòâà êàòóâàíü», «æåðòâà» çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ îïèñó ïåâíèõ ôåíîìåí³â, ïðîòå íå ïîâèíí³ áóòè âèêîðèñòàíèé â áåñ³ä³
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ç ïîòåíö³éíèìè àáî ðåàëüíèìè ïîòåðï³ëèìè. Âñ³ îïèòóâàí³ ïîâèíí³ â³ä÷óâàòè, ùî ¿õ ïîâàæàþòü, à íå ñòàâàòè îá’ºêòîì æàëîñò³.
Âîäíî÷àñ, ìîí³òîð ïîâèíåí áóòè ãîòîâèé äî ðîáîòè ç åìîö³ÿìè.
Ïîòð³áíî çàîõî÷óâàòè ëþäåé â³äâåðòî ãîâîðèòè ïðî òðàâìàòè÷í³ ñèòóàö³¿. ßêùî åìîö³¿ çàõëüîñòóþòü ðåñïîíäåíòà, íåîáõ³äíî éîìó ïîñï³â÷óâàòè, àëå çàîõî÷óâàòè ïðîäîâæåííÿ ðîçìîâè. Äëÿ íåâåëèêîãî ïåðåïî÷èíêó ìîæíà ïðèïèíèòè ³íòåðâ’þ, çàïðîïîíóâàòè âîäè àáî êàâè,
àëå â æîäíîìó ðàç³ íå ³í³ö³þâàòè éîãî ïåðåðèâàííÿ.
Жінки

Æ³íêè-ðåñïîíäåíòè ÷àñòî óíèêàþòü ðîçìîâ ïðî òå, ùî âîíè
ï³ääàëèñü íàñèëüñòâó àáî áóëè ç´âàëòîâàí³, ïî-ïåðøå, òîìó ùî öå º
ïåâíîþ ì³ðîþ ñîö³àëüíîþ ñòèãìîþ, ãàíåáíèì êëåéìîì íà äîäàòîê
äî ñòðàæäàíü. ×àñòî ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè ñòóïåíþ äîâ³ðè, äîñòàòíüîãî
äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ñêëàäàºòüñÿ ò³ëüêè ïðè óìîâ³, ùî ³íôîðìàö³ÿ òà ¿¿ äæåðåëî çàëèøàòüñÿ ïîâí³ñòþ êîíô³äåíö³éíèìè. Íåîáõ³äíî
ñïî÷àòêó ïðî³íôîðìóâàòè æåðòâó íàñèëüñòâà ïðî òå, ùî â áóäü-ÿêèé
â³äïîâ³äíèé äëÿ íå¿ ìîìåíò âîíà ìîæå â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðîäîâæåííÿ
³íòåðâ’þ. Ïðè îòðèìàíí³ êëþ÷îâèõ ôàêò³â ïðî ïåðåæèòå íàñèëüñòâî
íåîáõ³äíà íàäçâè÷àéíà äåë³êàòí³ñòü.
Ïî ìîæëèâîñò³ ³íòåðâ’þ ç æ³íêàìè ìàþòü ïðîâîäèòè æ³íêè –
ó÷àñíèö³ ìîá³ëüíî¿ ãðóïè – öå çí³ìàº áàãàòî ³íã³á³òîð³â ³íòåðâ’þ, îñîáëèâî äëÿ æ³íîê, ÿê³ ïåðåæèëè òîðòóðè ³ íàñèëüñòâî ç áîêó ÷îëîâ³ê³â.
Біженці, переміщені особи

Öå îñîáëèâà êàòåãîð³ÿ ëþäåé, ñòðåñ ÿêèõ ïîñèëþºòüñÿ ùå é ÷åðåç òå, ùî âîíè – ëþäè áåç ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òà ïðàâîâîãî ñòàòóñó, çíàõîäÿòüñÿ ÷àñòî äàëåêî â³ä äîìó, áåç ìîæëèâîñòåé ï³äòðèìêè
ðîäè÷³â, ñ³ì’¿. Â õîä³ ³íòåðâ’þ íåîáõ³äíî â ïåðøó ÷åðãó ç’ÿñóâàòè ¿õ
ñòàòóñ, ç ÿêîãî âîíè ðåã³îíó, ïðè÷èíè òîãî, ùî âîíè îïèíèëèñÿ â
öüîìó ì³ñö³, â ïåâíèõ îáñòàâèíàõ.
Бомжі, особи, що зловживають алкогольними напоями

Ñë³ä ðîçóì³òè, ùî â ëþäåé ö³º¿ ãðóïè ÷àñòî äåÿêîþ ì³ðîþ âæå
çðóéíîâàíà îñîáèñò³ñòü, íàÿâí³ îçíàêè äåãðàäàö³¿. Öå ïåâíèì ÷èíîì
ìîæå âïëèâàòè ÿê íà ðîçóì³ííÿ ïèòàíü, ÿê³ ¿ì ñòàâëÿòüñÿ, òàê ³ íà
ôîðìóëþâàííÿ â³äïîâ³äåé. Íåîáõ³äíî ÿêîìîãà ïðîñò³øå, ïîáóòîâîþ
ëåêñèêîþ ïðàãíóòè âèñëîâëþâàòèñü, ñòàâèòè á³ëüøå óòî÷íþþ÷èõ
ïèòàíü, íå ñîðîìèòèñÿ ïåðåïèòàòè, áóòè òåðïëÿ÷èì äî äåÿêèõ íåàäåêâàòíèõ ðåàêö³é, âèñëîâëþâàíü. Ó òîìó ðàç³, êîëè áåñ³äà ïî÷èíàº
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ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà ïîâòîðåííÿ îäíèõ ³ òèõ ïèòàíü, ìîæëèâî, ìàº
ñåíñ ¿¿ ïðèïèíèòè.
Працівники міліції

²íòåðâ’þâàííÿ ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä ðîáîòè ç æåðòâàìè ³ âèìàãàº á³ëüø äèïëîìàòè÷íîãî ñòàâëåííÿ
òà ðåòåëüíîãî ïëàíóâàííÿ. ²íòåðâ’þ ìàº áóòè ïîáóäîâàíî òàê, ùîá
ìàêñèìàëüíî óíèêíóòè êîíôðîíòàö³¿. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí òðåáà
çàëèøàòèñÿ ââ³÷ëèâèì ³ ñòåæèòè çà çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì.
Ñë³ä ðîçóì³òè, ùî ñèòóàö³ÿ íàïåâíî óñêëàäíèòüñÿ, ÿêùî ³íòåðâ’þºð àáî ðåñïîíäåíò áóäóòü ñïðèéìàòè ³íòåðâ’þ ÿê ôîðìó çáîðó äàíèõ äëÿ ïîäàëüøîãî ïîêàðàííÿ ³ ïåðåñë³äóâàííÿ ðåñïîíäåíòà. Öüîãî
òðåáà ìàêñèìàëüíîþ ì³ðîþ óíèêàòè.
Ïðîòå, ³ñíóþòü óìîâè, êîëè òîé, êîãî ³íòåðâ’þþòü, çãàäóâàâñÿ
â á³ëüø ðàíí³õ ñâ³ä÷åííÿõ ÿê ëþäèíà, ÿêà çàñòîñîâóâàëà êàòóâàííÿ
àáî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ. Ó öüîìó ðàç³ áåñ³äó ïîòð³áíî ïîáóäóâàòè
áåç çâèíóâà÷åíü, àëå ñïðîáóâàòè ç³áðàòè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ñâ³ä÷åíü ³ ïðèëó÷èòè ¿õ äî ïðîòîêîëó.
Òàê, ïðè¿õàâøè â ì³ñöå ³íñïåêö³¿, ñë³ä ïî÷àòè ðîáîòó ç íà÷àëüíèêà ï³äðîçä³ëó. Íåîáõ³äíî, ùîá â³í ÷³òêî óñâ³äîìëþâàâ ìåòó â³çèòó
³ âàø ìàíäàò òà ïîâíîâàæåííÿ, óÿâëÿâ, ÿê³ ðîáî÷³ ïðîöåäóðè ïåðåäáà÷åí³ â õîä³ â³çèòó. Ñë³ä ñïðîáóâàòè äîñÿãòè ïñèõîëîã³÷íîãî êîíòàêòó ç íà÷àëüíèêîì, ïðîâåñòè íåâåëèêó îçíàéîìëþâàëüíî-ï³äãîòîâ÷ó
ðîçìîâó ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè. Ïðè öüîìó âàæëèâî ïîÿñíèòè, äå ³
ÿêà ðîáîòà áóäå ïðîâåäåíà, ÿê³ óìîâè ìàþòü áóòè ñòâîðåí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.
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Професійні якості інтерв’юєрів
Îðãàí³çàö³éíî â³äá³ð ó÷àñíèê³â ìîá³ëüíèõ ãðóï ìîæå ïðîâîäèòèñÿ äâîìà íàïðÿìêàìè. Ïåðøèé íàïðÿìîê – öå àêòèâíà ïîøóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ç áîêó êîîðäèíàòîðà ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï ó
ðåã³îí³ (öÿ ôóíêö³ÿ ïîêëàäåíà ñüîãîäí³ íà ðåã³îíàëüíîãî ïðåäñòàâíèêà Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ). Ñàìå éîìó íàé÷àñò³øå ñüîãîäí³
äîâîäèòüñÿ øóêàòè ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîçàõèñíèõ ³ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é ó ðåã³îí³ é çàïðîøóâàòè ¿õ äî ñï³âïðàö³, ïðîâîäèòè îö³íêó òà â³äá³ð ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ ³ ïðàâîçàõèñíèê³â, ÿê³ âèÿâèëè
áàæàííÿ áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï. ²íøèì íàïðÿìêîì
º àêòèâíà ïîøóêîâà é ³í³ö³àòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ç áîêó íåóðÿäîâèõ
îðãàí³çàö³é òà ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³. Ö³ëêîì çðóçóì³ëî, ùî
íàáàãàòî á³ëüøå êîðèñò³ ñïðàâ³ ïðèíåñóòü ó÷àñíèêè ðîáîòè, ÿê³
äîêëàäàþòü ïåâíèõ çóñèëü, çíàõîäÿòü ÷àñ äëÿ â³çèò³â ³ ââàæàþòü
ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï çíà÷óùèìè é ö³êàâèìè äëÿ
³íøèõ âèä³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ
ãðóï ïîâèíåí óì³òè îö³íèòè ³íòåðåñ ³ çàïðîñèòè ¿õ íà ñï³âáåñ³äó
äëÿ îáãîâîðåííÿ ìàéáóòíüî¿ ðîáîòè.
Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàëó÷åí³ äî ðîáîòè â ìîá³ëüíèõ ãðóïàõ, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ìîí³òîðèíãîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç ðÿäó ôîðìàëüíèõ îçíàê:

– відсутність судимості (особа вважається несудимою, включаючи
ті випадки, коли судимість була погашена, або знята у встановленому законом порядку);
– психологічна осудність (відсутність психічних захворювань, залежності);
– відносно учасника мобільної групи на момент його роботи монітором не повинно проводитися кримінального або адміністративного переслідування;
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– вони повинні бути рекомендовані членами Громадської ради з
питань забезпечення прав людини при регіональному УМВС, або
при МВС України;
– повинні досягти 18 років.
Êð³ì òîãî, áàæàíî ùîá ñòàæèñòè ìîí³òîðèíãó ïðîéøëè ñï³âáåñ³äó, êóðñ íàâ÷àííÿ, ñòàæóâàííÿ â õîä³ â³çèò³â (äå âîíè íå áóäóòü
ñàìîñò³éíèìè ó÷àñíèêàìè, à ä³ÿòèìóòü ï³ä íàãëÿäîì á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ â³çèòåð³â). Ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî âîíè îòðèìàþòü ïðàâî áðàòè
ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï.
Êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ïðè â³äáîð³ ó÷àñíèê³â ïîâèíåí ðîçóì³òè, ùî çàéâà «êåðîâàí³ñòü» ³ «çàëåæí³ñòü» íå
ìîæóòü áóòè êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó, îñê³ëüêè ìîá³ëüí³ ãðóïè
âèêîíóþòü ñêëàäíó, âàæëèâó ³ øëÿõåòíó ðîëü; âîíè âèêîðèñòîâóþòü ï³äõ³ä «³ç çàñòîñóâàííÿì çäîðîâîãî ãëóçäó» äî ìåõàí³çìó
çàáîðîí ³ ïðîòèâàã ó ñèñòåì³ êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿, à òàêîæ ïîïóëÿðèçóþòü ÷åñí³ñòü ³ äîâ³ðó, ç ÿêèìè ì³ë³ö³ÿ ìàº ïîâîäèòèñÿ ³ç
çàòðèìàíèìè.
Ñàìå òîìó º î÷åâèäíèì, ùî òàêà âàæëèâà ä³ÿëüí³ñòü ÿê ìîí³òîðèíãîâ³ â³çèòè â ì³ñöÿ îáìåæåííÿ âîë³ íå ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ âñ³ìà
îõî÷èìè. Çîâñ³ì íåäîñòàòíüî ìàòè âñüîãî ëèøå ñòàòóñ ïðàö³âíèêà
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â àáî ïðåäñòàâíèêà ïðàâîçàõèñíî¿ îðãàí³çàö³¿
äëÿ òîãî, ùîá áóòè âêëþ÷åíèì äî ñêëàäó ìîá³ëüíî¿ ãðóïè é åôåêòèâíî ïðàöþâàòè â õîä³ â³äâ³äóâàííÿ ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî óòðèìàííÿ. Á³ëüøå òîãî, êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ó ðåã³îí³
ïîâèíåí ïðîâîäèòè ö³ëåñïðÿìîâàíó ðîáîòó ùîäî çàëó÷åííÿ ïîòåíö³éíèõ ó÷àñíèê³â, âèâ÷åííÿ ¿õ îñîáèñòèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ îñîáëèâîñòåé. Öå äîçâîëèòü éîìó óíèêíóòè áàãàòüîõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ÿê ç
ïèòàííÿìè âçàºìîä³¿, òàê ³ îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî âðîäæåí³ òà ñîö³àëüíî íàáóò³ ÿêîñò³ ëþäèíè º âëàñòèâèìè äëÿ íå¿ íåçàëåæíî â³ä îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå, ñàìå âîíè âïëèâàþòü ÿê íà çäàòí³ñòü äî íàâ÷àííÿ ìåòîäèêàì ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ’þ, òàê ³ íà ïîâåä³íêó â õîä³ ìîí³òîðèíãîâîãî â³çèòó. Î÷åâèäíî, ùî êîæíèé êîîðäèíàòîð ðàíî ÷è ï³çíî
ñòèêàºòüñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà ïðàêòè÷íî íåçäàòíà ç òèõ àáî ³íøèõ
ïàðàìåòð³â áóòè ó÷àñíèêîì ìîá³ëüíî¿ ãðóïè (ÌÃ). Íàâ³òü çíàþ÷è
³äåîëîã³þ, ìåòîäèêó ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó, òàê³ ëþäè íà ïðàêòèö³ âò³ëþþòü ñòèë³ ïîâåä³íêè ³ áåñ³äè, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ïðèíöèïàì
ðîáîòè ÌÃ.
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Âîäíî÷àñ º ëþäè, ÿê³ ìàþòü çä³áíîñò³ äî êîìàíäíî¿ ðîáîòè,
³íòåðâ’þâàííÿ, îñê³ëüêè ¿õí³ îñîáèñò³ óÿâëåííÿ ³ ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³
áëèçüê³ äî ³äåîëîã³¿ ñï³âïðàö³ é ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ëåæèòü
â îñíîâ³ ä³ÿëüíîñò³ ÌÃ. Ñàìå íà â³äá³ð òàêèõ ³ ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà
ðîáîòà êîîðäèíàòîðà ä³ÿëüíîñò³ ÌÃ ó ðåã³îí³.
Ñåðåä ÿêîñòåé, çà ÿêèìè ìàº ïðîâîäèòüñÿ îö³íêà ïîòåíö³éíîãî
ó÷àñíèêà ÌÃ, ñë³ä âèä³ëèòè ïðîôåñ³éí³ é îñîáèñò³. Äî ïðîôåñ³éíèõ
ÿêîñòåé ñë³ä â³äíåñòè çíàííÿ ³ âì³ííÿ. Òàê, çã³äíî ç äóìêîþ åêñïåðò³â (ó÷àñíèê³â ÌÃ â ðåã³îíàõ) ëþäèíà, ÿêà ïðåòåíäóº íà ó÷àñòü ó ÌÃ,
ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ïåâíèì âèìîãàì.

УЧАСНИК МОБІЛЬНОЇ ГРУПИ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
Концепцію і мету моніторингової діяльності

Ñóâîðîþ âèìîãîþ º òå, ùî â ðîáîò³ ìîá³ëüíî¿ ãðóïè ìàþòü áðàòè ó÷àñòü ëþäè, ÿê³ çíàéîì³ ç êîíöåïö³ºþ ìîí³òîðèíãîâèõ â³çèò³â,
ðîçóì³þòü ³ ñïðèéìàþòü ³äåîëîã³þ ñï³âïðàö³, ÿêà ëåæèòü â îñíîâ³
ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, äîáðîþ ÿê³ñòþ ìîí³òîðà º áàæàííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï â ³íø³é ñâî¿é
ä³ÿëüíîñò³. Öå çàáåçïå÷óº ìîòèâàö³þ ó÷àñò³, ñï³âïðàö³ òà ãîòîâí³ñòü
ïðàöþâàòè â êîìàíä³.
Алгоритм діяльності мобільних груп

Ó÷àñíèê ìîá³ëüíî¿ ãðóïè ïîâèíåí ÷³òêî ðîçóì³òè ùî, ÿê ³ â
ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³ â³í ïîâèíåí ðîáèòè ³ ÷îãî íå ïîâèíåí ðîáèòè
â õîä³ â³çèòó. ×³òêå ðîçóì³ííÿ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é âåäå äî ñêîðî÷åííÿ ÷àñó â³çèòó ³ çá³ëüøóº åôåêòèâí³ñòü ä³é êîæíîãî ó÷àñíèêà.
Êð³ì òîãî, ñóâîðå ïðîõîäæåííÿ àëãîðèòìó â³çèòó çíà÷íîþ ì³ðîþ
çíèæóº â³ðîã³ä í³ñòü âèíèêíåííÿ êîíôë³êòíèõ àáî íåïåðåäáà÷åíèõ
ñèòóàö³é.
Особливості об’єкту, до якого відбудеться візит

²çîëÿòîð òèì÷àñîâîãî óòðèìàííÿ, ðàéâ³ää³ë ì³ë³ö³¿ – ö³ëêîì
îñîáëèâ³ óñòàíîâè, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâàí³ îñîáëèâîìó ðåæèìó ä³ÿëüíîñò³ ³ âèìàãàþòü â³ä â³çèòåð³â äîòðèìàííÿ îñîáëèâîãî êîäåêñó ïðàâèë ïîâåä³íêè. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ä³é, âèñëîâëþâàíü, ÿê³ º çâè÷àéíèìè çà ìåæàìè ³çîëÿòîðà – òàì íàáóâàþòü ³íøîãî çíà÷åííÿ ³ ìîæóòü
ìàòè äóæå íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Ñàìå òîìó, íåîáõ³äíî âèâ÷èòè îá’ºêò
ïåðåä, àëå â æîäíîìó ðàç³ íå ï³ä ÷àñ âè¿çäó.
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Нормативно-правову базу, мандат діяльності мобільних груп

Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ö³ëåé â³çèòó ìîá³ëüíî¿ ãðóïè º âèâ÷åííÿ ñòóïåíÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïðàâèë ïîâîäæåííÿ òà óìîâ òðèìàííÿ
çàòðèìàíèõ ñòàíäàðòàì íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ñàìå òîìó,
áóäü-ÿêèé ó÷àñíèê ìîá³ëüíî¿ ãðóïè ïîâèíåí çíàòè êëþ÷îâ³ ïðîöåäóðè é ñòàíäàðòè, ñóïóòí³ çàòðèìàííþ, ïîì³ùåííþ â ³çîëÿòîð, à
òàêîæ íîðìàòèâí³ àêòè, ÿêèìè âîíè ðåãëàìåíòóþòüñÿ. Êð³ì òîãî,
íåîáõ³äíî äîñêîíàëî çíàòè ìàíäàò ìîá³ëüíèõ ãðóï äëÿ òîãî, ùîá
÷³òêî ðîçä³ëÿòè, ÿê³ ä³¿ ìîæóòü áóòè ³ ìàþòü áóòè çä³éñíåí³ â õîä³
â³çèòó, à ÿê³ – í³.
Мінімальні основи практичної психології

Ö³ çíàííÿ íåîáõ³äí³, òîìó ùî â õîä³ â³çèòó ìîí³òîðîâ³ äîâåäåòüñÿ
ïîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè, ïðè÷îìó ç àáñîëþòíî ð³çíèìè ëþäüìè. Öå
÷àñòî âåäå äî íåîáõ³äíîñò³ ðîçóì³òè ìîòèâè ïîâåä³íêè, âèñëîâëþâàííÿ òèõ àáî ³íøèõ ëþäåé, ïåðåáóäîâóâàòè ñòðàòåã³þ ñï³ëêóâàííÿ,
ï³äëàøòîâóâàòèñÿ ï³ä ñï³âáåñ³äíèêà, ³ãíîðóâàòè ÿê³ñü âèñëîâëþâàííÿ àáî, íàâïàêè, ïîì³÷àòè ùîñü íåäîìîâëåíå.

УЧАСНИК МОБІЛЬНОЇ ГРУПИ ПОВИНЕН УМІТИ
– Аналізувати і систематизувати отримані дані

Ðîáîòà â ìîá³ëüí³é ãðóï³ íå îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè â³äâ³äóâàííÿì
ì³ñöÿ, äå çíàõîäÿòüñÿ çàòðèìàí³. Â³çèòåð ïîâèíåí òàêîæ óì³òè ðîçïîðÿäèòüñÿ îòðèìàíèìè äàíèìè, ñèñòåìàòèçóâàòè ¿õ äëÿ òîãî, ùîá
íàïèñàòè îá’ºêòèâíèé, ñâîº÷àñíèé çâ³ò ïðî õ³ä â³çèòó, ÿêèé çãîäîì
ì³ã áè áóòè åôåêòèâíî âèêîðèñòàíèé ÿê ó ðîáîò³ ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â, òàê ³ â ðîáîò³ Ãðîìàäñüêèõ ðàä.
Ñàìå òîìó â³í ïîâèíåí âäóìëèâî àíàë³çóâàòè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ, óì³òè ñï³âñòàâèòè îòðèìàíó ç ð³çíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³þ ïðî
îäíó é òó ñàìó ïîä³þ, ïðîñòî ³ â òîé æå ÷àñ ïîâíîþ ì³ðîþ âèñëîâèòè
ñâî¿ ñïîñòåðåæåííÿ â õîä³ â³çèòó.
Ïåðåâàæíî äîáðèì ìîí³òîðîì ñòàº ëþäèíà, ÿêà ïðîôåñ³éíî ïîâ’ÿçàíà ç ïðàâîîõîðîííîþ àáî ïðàâîçàõèñíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðîòå, ÿê
ïîêàçóº â³ò÷èçíÿíèé ³ çàðóá³æíèé äîñâ³ä, äîáðèì ìîí³òîðîì ìîæå
áóòè íå ò³ëüêè ãðàìîòíèé þðèñò-ïðîôåñ³îíàë, àëå é ë³êàð, ïñèõîëîã,
ïåäàãîã, ³íæåíåð, ÿêèì íå áàéäóæà òåìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè. Ñàìå
òîìó, â³äçíà÷èìî, ùî äëÿ áóäü-ÿêîãî ó÷àñíèêà âèçíà÷àëüíèìè ïðîôåñ³éíèìè îçíàêàìè º êîìïåòåíòí³ñòü ³ âèñîêà ìîòèâàö³ÿ ó÷àñò³, à
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äîñâ³ä ðîáîòè â ÎÂÑ, ó ïðàâîçàõèñí³é ä³ÿëüíîñò³ º áàæàíèì, àëå íå
îáîâ’ÿçêîâèì.
Ñåðåä îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ÿê³ áàæàíî áóëî á áà÷èòè â ó÷àñíèêà
ìîá³ëüíèõ ãðóï, ñë³ä âèä³ëèòè äâ³ ãðóïè: òàê³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü
éîãî âçàºìîä³þ ç ³íøèìè ëþäüìè, òà òàê³, ùî õàðàêòåðèçóþòü éîãî
ìîðàëüíî-âîëüîâ³ îñîáëèâîñò³. Òîæ äî ïåðøèõ ìîæíà â³äíåñòè:

1. Комунікабельність
Робота в мобільній групі – це в першу чергу спілкування, з якого
візитер отримує значну кількість інформації. Крім того, спілкування дозволяє вирішити безліч проблем, пов’язаних із організацією
роботи мобільних груп як безпосередньо на місці, так і після закінчення візиту. Саме тому учасник мобільної групи повинен уміти і
бажати спілкуватися – із затриманими, працівниками міліції, правозахисниками, адвокатами.
2. Людяність, тактовність, толерантність
Виїзди мобільних груп спрямовані в першу чергу на те, щоб людям, які залучені до діяльності юридичної машини, стало певною
мірою легше. І зрештою, не є суттєвим, на варті чиїх інтересів будуть учасники – працівників міліції чи затриманих – і ті й інші є
громадянами держави, і більше того – права обох груп знаходяться
в тісному взаємозв’язку. Саме тому учасники мобільної групи повинні володіти якостями, що відповідають пріоритетам діяльності:
мати співчуття, прагнення полегшити чиєсь життя.
3. Уміння працювати в команді, прагнення до співпраці
У ході візиту, при підготовці звіту виникає безліч нестандартних і
непередбачених ситуацій. Це значить, що кожний учасник візиту
повинен бути готовий прийти на допомогу іншому, а група має працювати як команда, щоб досягти поставленої мети (незалежно від
особистих стосунків).
Мобільна група – унікальний орган, який значною мірою спрямований на те, щоб розтопити лід, що виник між міліцією і громадянським суспільством. Саме тому така робота припускає готовність іти
на компроміс заради досягнення більш високої мети, прагнення
співпрацювати, працювати разом представникам міліції і правозахисного сектора. Представникам і першого, і другого табору, які
стоять на радикальних позиціях і не прагнуть бути відкритими та
співпрацювати, – буде складно працювати в ході візитів і скоріше
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за все доведеться змінити риторику барикад і закритих кабінетів
на готовність допомагати і працювати разом. В іншому разі їхня
участь у роботі мобільних груп буде недоцільною.
Äðóãà ãðóïà ÿêîñòåé âêëþ÷àº:

1. Відповідальність, організованість
Учасник мобільної групи повинен усвідомлювати всю складність і
відповідальність місії, яку він виконує. Це має бути відображено як
у відповідальній і дисциплінованій поведінці в ході візиту (що виражається в суворому дотриманні мандата, режимних і процедурних вимог), так і в пунктуальності, зібраності при підготовці візиту,
написанні й наданні звіту за підсумком.
2. Об’єктивність, неупередженість, справедливість, чесність, принциповість, вимогливість до себе та інших
Особливість діяльності мобільної групи полягає в тому, що результати її діяльності можуть мати сенс і цінність тільки в тому
разі, якщо вони будуть неупередженими й об’єктивними. Саме тому до участі в моніторингу мають залучатися люди, діяльність яких
могла б відповідати такому високому стандарту вимог. Незаангажованість, чесність, принциповість у ключових питаннях є важливою вимогою до особистості монітора.
3. Ініціативність, висока мотивація до діяльності
Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід організації моніторингу місць позбавлення волі із залученням громадськості,
величезне значення відіграють мотиви учасників та рівень їхньої мотивації. Якщо вони сприймають участь у мобільній групі
як важливу, корисну й цікаву діяльність, то вони прагнутимуть
провести моніторинг якомога більш якісно і подадуть результати в максимально стислі строки. В іншому разі учасники (наприклад, якщо їх залучили до участі в групі проти їхньої волі,
за рахунок справ, які вони сприймають як більш важливі) ставитимуться до діяльності формально, що незмінно відіб’ється на
результатах візиту. Крім того, є учасники, які добровільно беруться виконувати обов’язки учасника мобільної групи, проте
не отримують від цієї діяльності нічого особисто для себе. Звичайно, непов’язаність моніторингової діяльності з колом інтересів учасника також рано чи пізно відбивається на ставленні до
виїздів та їхніх результатів. Координаторові необхідно залучати
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високомотивованих людей, а також заохочувати використання
результатів діяльності мобільних груп в інших сферах (наприклад, як можливість використовувати інформацію в узагальненому вигляді для журналістів, як виявлення проблемних моментів для правозахисників і т.ін.).
4. Психологічна стійкість
Враховуючи, що зараз ізолятори тимчасового тримання далекі від
європейських стандартів і періодично в ході візитів мобільних груп
доводиться стикатися з випадками брутального порушення прав
людини, учасник повинен володіти психологічною стійкістю. Поперше, необхідно терпляче і достатньою мірою сміливо оглядати
й обміряти камери, що часто вимагає здатності пересилити гидливість. По-друге, слід зберігати емоційну стійкість і терпимість
у періодично виникаючих конфліктних ситуаціях, а також у ході
протоколювання випадків значних порушень. По-третє, за будьяких обставин слід зберігати об’єктивність. Саме тому учасник мобільної групи повинен бути психологічно стійким і певною мірою
критичним до себе.
Âàæëèâèì ÷èííèêîì, ùî âèçíà÷àº, ÷è ï³äõîäèòü öÿ ëþäèíà äëÿ
ó÷àñò³ â ìîá³ëüí³é ãðóï³, º òàêîæ íàÿâí³ñòü ó íå¿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³
â³ëüíîãî ÷àñó äëÿ òîãî, ùîá ïåð³îäè÷íî çä³éñíþâàòè â³çèòè ³ ñâîº÷àñíî ïîäàâàòè çâ³òè ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè. Ïåâíîþ ì³ðîþ öå áóäå â³äîáðàæåííÿì ìîòèâîâàíî¿ ó÷àñò³ é îñîáèñòî¿ îðãàí³çîâàíîñò³ ó÷àñíèêà,
àëå â ö³ëîìó öåé ÷èííèê ïîêàçóº, íàñê³ëüêè ÷àñòî öÿ ëþäèíà ìîæå
çàëó÷àòèñÿ äî âè¿çä³â.
Ïðè â³äáîð³ ó÷àñíèê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè òàêîæ ãåíäåðíèé ÷èííèê. Ó ïåðøó ÷åðãó, öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî â ³çîëÿòîðàõ ðàçîì ³ç
÷îëîâ³êàìè çíàõîäÿòüñÿ æ³íêè, ³ â³äïîâ³äíî, æ³íö³-ìîí³òîðó áóäå íàáàãàòî ïðîñò³øå ïðîâåñòè áåñ³äó íà òåìó óìîâ çàòðèìàííÿ, òðèìàííÿ òà ìîæëèâîñò³ äîòðèìóâàòèñÿ ã³ã³ºíè. Êð³ì òîãî, äîñâ³ä â³çèò³â
ïîêàçóº, ùî æ³íêà-³íòåðâ’þºð ÷àñòî âèêëèêàº ìåíøå ïîáîþâàíü ó
çàòðèìàíèõ ÷îëîâ³ê³â, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïðèÿº ñòâîðåííþ íåîáõ³äíî¿ àòìîñôåðè ³íòåðâ’þ.
Äîñòàòíüî ñï³ðíèì çàðàç º ïèòàííÿ â³êó ó÷àñíèê³â ìîá³ëüíèõ
ãðóï. Îäíîçíà÷íî ìîæíà ñêàçàòè ëèøå òå, ùî â³ê ó÷àñíèêà ìîá³ëüíî¿
ãðóïè â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ìàº áóòè á³ëüøå 18
ðîê³â. Çâè÷àéíî, ÿê³ñíèé ìîí³òîðèíã ìàº íà óâàç³ âèêîðèñòàííÿ ïðîôåñ³îíàë³â ³ ëþäåé ç æèòòºâèì äîñâ³äîì, ïðîòå öå íå ìîæå áóòè ïå-
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ðåøêîäîþ äëÿ çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè ìîëîäèõ, àëå âèñîêîìîòèâîâàíèõ
âîëîíòåð³â (íàïðèêëàä ñòóäåíò³â-þðèñò³â, ìåäèê³â, ïñèõîëîã³â).
Çâè÷àéíî, äîñèòü âàæêî âèçíà÷èòè íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíèõ ÿêîñòåé ó êàíäèäàòà ³ ùå âàæ÷å çíàéòè êàíäèäàòà, ÿêèé áè â³äïîâ³äàâ
çàçíà÷åíèì êðèòåð³ÿì, ïðîòå âñå æ òàêè íåîáõ³äíî â³äøòîâõóâàòèñÿ
â³ä ÿêî¿ñü ìîäåë³ ó÷àñíèêà ³ ÷³òêî óÿâëÿòè ñîá³, õòî ìîæå âõîäèòè äî ñêëàäó ìîá³ëüíî¿ ãðóïè, à õòî – í³. Íà êîîðäèíàòîðà ðîáîòè
ìîá³ëüíèõ ãðóï òàêèì ÷èíîì ëÿãàº çíà÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ùîäî
ï³äáîðó ³ â³äñ³âó ó÷àñíèê³â, ³ ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî ç êîæíèì ³ç íèõ
â³í ïîâèíåí áóòè çíàéîìèé îñîáèñòî, ùîá ìàòè óÿâëåííÿ ïðî íüîãî.
Äóæå êîðèñíèì ïóíêòîì äëÿ çàëó÷åííÿ áóäü-êîãî äî ó÷àñò³ â ðîáîò³
ìîá³ëüíî¿ ãðóïè º òàêîæ îñîáèñòà ðåêîìåíäàö³ÿ êîãîñü ³ç ÷ëåí³â Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè àáî ìîá³ëüíî¿ ãðóïè.

87

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè

Конституція України
від 28.06.1996 р. (витяги)
…
Ñòàòòÿ 21. Óñ³ ëþäè º â³ëüí³ ³ ð³âí³ ó ñâî¿é ã³äíîñò³ òà ïðàâàõ.
Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè º íåâ³ä÷óæóâàíèìè òà íåïîðóøíèìè.
Ñòàòòÿ 22. Ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿíèíà, çàêð³ïëåí³ ö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ, íå º âè÷åðïíèìè.
Êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãàðàíòóþòüñÿ ³ íå ìîæóòü áóòè
ñêàñîâàí³.
Ïðè ïðèéíÿòò³ íîâèõ çàêîí³â àáî âíåñåí³ çì³í äî ÷èííèõ çàêîí³â íå äîïóñêàºòüñÿ çâóæåííÿ çì³ñòó òà îáñÿãó ³ñíóþ÷èõ ïðàâ ³
ñâîáîä.
…
Ñòàòòÿ 29. Êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàí³ñòü.
Í³õòî íå ìîæå áóòè çààðåøòîâàíèé àáî òðèìàòèñÿ ï³ä âàðòîþ
³íàêøå ÿê çà âìîòèâîâàíèì ð³øåííÿì ñóäó ³ ò³ëüêè íà ï³äñòàâàõ òà â
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.
Ó ðàç³ íàãàëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ çàïîá³ãòè çëî÷èíîâ³ ÷è éîãî ïåðåïèíèòè óïîâíîâàæåí³ íà òå çàêîíîì îðãàíè ìîæóòü çàñòîñóâàòè òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ ÿê òèì÷àñîâèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêîãî ïðîòÿãîì ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ìàº áóòè ïåðåâ³ðåíà
ñóäîì. Çàòðèìàíà îñîáà íåãàéíî çâ³ëüíÿºòüñÿ, ÿêùî ïðîòÿãîì ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ ¿é íå âðó÷åíî âìîòèâîâàíîãî
ð³øåííÿ ñóäó ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
Êîæíîìó çààðåøòîâàíîìó ÷è çàòðèìàíîìó ìàº áóòè íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ìîòèâè àðåøòó ÷è çàòðèìàííÿ, ðîç’ÿñíåíî éîãî
ïðàâà òà íàäàíî ìîæëèâ³ñòü ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ çàõèùàòè ñåáå
îñîáèñòî òà êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ çàõèñíèêà.
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Êîæíèé çàòðèìàíèé ìàº ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ÷àñ îñêàðæèòè â
ñóä³ ñâîº çàòðèìàííÿ.
…
Ñòàòòÿ 55. Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà çàõèùàþòüñÿ
ñóäîì.
Êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ â ñóä³ ð³øåíü, ä³é
÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á.
Êîæåí ìàº ïðàâî çâåðòàòèñÿ çà çàõèñòîì ñâî¿õ ïðàâ äî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè.
Êîæåí ìàº ïðàâî ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ âñ³õ íàö³îíàëüíèõ çàñîá³â
ïðàâîâîãî çàõèñòó çâåðòàòèñÿ çà çàõèñòîì ñâî¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä äî â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ ñóäîâèõ óñòàíîâ ÷è äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ÷ëåíîì àáî ó÷àñíèêîì ÿêèõ º Óêðà¿íà.
Êîæåí ìàº ïðàâî áóäü-ÿêèìè íå çàáîðîíåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè çàõèùàòè ñâî¿ ïðàâà ³ ñâîáîäè â³ä ïîðóøåíü ³ ïðîòèïðàâíèõ
ïîñÿãàíü.
...
Ñòàòòÿ 59. Êîæåí ìàº ïðàâî íà ïðàâîâó äîïîìîãó.
Ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, öÿ äîïîìîãà íàäàºòüñÿ áåçîïëàòíî. Êîæåí º â³ëüíèì ó âèáîð³ çàõèñíèêà ñâî¿õ ïðàâ.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò â³ä îáâèíóâà÷åííÿ òà íàäàííÿ
ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâ ó ñóäàõ òà ³íøèõ äåðæàâíèõ
îðãàíàõ â Óêðà¿í³ ä³º àäâîêàòóðà.
...
Ñòàòòÿ 62. Îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó
³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå
áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì
âèðîêîì ñóäó.
Í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó.
Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ãðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, à òàêîæ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü.
Ó ðàç³ ñêàñóâàííÿ âèðîêó ñóäó ÿê íåïðàâîñóäíîãî äåðæàâà â³äøêîäîâóº ìàòåð³àëüíó ³ ìîðàëüíó øêîäó, çàâäàíó áåçï³äñòàâíèì çàñóäæåííÿì.
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Ñòàòòÿ 63. Îñîáà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â³äìîâó äàâàòè ïîêàçàííÿ àáî ïîÿñíåííÿ ùîäî ñåáå, ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ÷è áëèçüêèõ ðîäè÷³â,
êîëî ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì.
Ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé ÷è ï³äñóäíèé ìàº ïðàâî íà çàõèñò.
Çàñóäæåíèé êîðèñòóºòüñÿ âñ³ìà ïðàâàìè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, çà âèíÿòêîì îáìåæåíü, ÿê³ âèçíà÷åí³ çàêîíîì ³ âñòàíîâëåí³ âèðîêîì ñóäó.
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Êîäåêñ Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 07.12.1984 ð. (âèòÿãè)

Кодекс України про адміністративні
правопорушення від 07.12.1984 р. (витяги)
…

ГЛАВА 19. ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 254. Складення протоколу
про адміністративне правопорушення

Ïðî â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñêëàäàºòüñÿ
ïðîòîêîë óïîâíîâàæåíèìè íà òå ïîñàäîâîþ îñîáîþ àáî ïðåäñòàâíèêîì ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è îðãàíó ãðîìàäñüêî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³.
Ïðîòîêîë íå ñêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, êîëè â³äïîâ³äíî äî çàêîíó
øòðàô íàêëàäàºòüñÿ ³ ñòÿãóºòüñÿ, à ïîïåðåäæåííÿ ô³êñóºòüñÿ íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàòòÿ 258).
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи
про адміністративні правопорушення

Ó ñïðàâàõ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ îðãàíàìè, çàçíà÷åíèìè â ñòàòòÿõ 218 – 221 öüîãî Êîäåêñó, ïðîòîêîëè ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ ìàþòü ïðàâî ñêëàäàòè:

1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1,
51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, статті 121, 122,
122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132, частина третя статті 133, стаття 136 (про
порушення на автомобільному транспорті), статті 148, 151, 154, 155,
155-2 – 157, 159, 160, 160-2, 162, 164 – 164-11, 165-1, 165-2, 173 – 173-2, 174,
176, 177, 178 – 181-1, 181-3 – 185-9, 186 – 188, 189 – 196);
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Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне
правопорушення

Ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çàçíà÷àþòüñÿ:

• дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час
вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний
акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
• прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення
порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо
правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Ïðîòîêîë ï³äïèñóºòüñÿ îñîáîþ, ÿêà éîãî ñêëàëà, ³ îñîáîþ, ÿêà
â÷èíèëà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ; ïðè íàÿâíîñò³ ñâ³äê³â ³
ïîòåðï³ëèõ ïðîòîêîë ìîæå áóòè ï³äïèñàíî òàêîæ ³ öèìè îñîáàìè.
Ó ðàç³ â³äìîâëåííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ïðàâîïîðóøåííÿ, â³ä
ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó, â íüîìó ðîáèòüñÿ çàïèñ ïðî öå. Îñîáà, ÿêà
â÷èíèëà ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàº ïðàâî ïîäàòè ïîÿñíåííÿ ³ çàóâàæåííÿ
ùîäî çì³ñòó ïðîòîêîëó, ÿê³ äîäàþòüñÿ äî ïðîòîêîëó, à òàêîæ âèêëàñòè ìîòèâè ñâîãî â³äìîâëåííÿ â³ä éîãî ï³äïèñàííÿ.
Ïðè ñêëàäåíí³ ïðîòîêîëó ïîðóøíèêîâ³ ðîç’ÿñíþþòüñÿ éîãî ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 268 öüîãî Êîäåêñó, ïðî ùî ðîáèòüñÿ â³äì³òêà ó ïðîòîêîë³.
Стаття 257. Надіслання протоколу

Ïðîòîêîë íàäñèëàºòüñÿ îðãàíîâ³ (ïîñàäîâ³é îñîá³), óïîâíîâàæåíîìó ðîçãëÿäàòè ñïðàâó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ.
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне
правопорушення не складається

Ïðîòîêîë íå ñêëàäàºòüñÿ â ðàç³ â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 70, 73, 77, 153, ÿêùî ðîçì³ð øòðàôó íå ïåðåâèùóº òðüîõ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ñòàòòåþ 107 (ó âèïàäêàõ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåë³÷åíèõ
â ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 238) ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 109, ñòàòòÿìè

92

Êîäåêñ Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 07.12.1984 ð. (âèòÿãè)
110, 115, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, òðåòüîþ ³ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 116, ÷àñòèíîþ
òðåòüîþ ñòàòò³ 116-2, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 117 (ïðè
íàêëàäåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ ïîïåðåäæåííÿ íà
ì³ñö³ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ), ñòàòòÿìè 118, 119, ÷àñòèíàìè òðåòüîþ, ÷åòâåðòîþ ³ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 133-1, ñòàòòÿìè 134, 135 öüîãî Êîäåêñó, ÿêùî îñîáà íå îñïîðþº äîïóùåíå ïîðóøåííÿ ³ àäì³í³ñòðàòèâíå
ñòÿãíåííÿ, ùî íà íå¿ íàêëàäàºòüñÿ.
Ïðîòîêîëè íå ñêëàäàþòüñÿ ³ â ³íøèõ âèïàäêàõ, êîëè â³äïîâ³äíî
äî çàêîíó øòðàô íàêëàäàºòüñÿ ³ ñòÿãóºòüñÿ, à ïîïåðåäæåííÿ îôîðìëþºòüñÿ íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ.
ßêùî ïîðóøíèê îñïîðþº ñòÿãíåííÿ, ùî íà íüîãî íàêëàäàºòüñÿ çà
â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, òî ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ.
Стаття 259. Доставлення порушника

Ç ìåòîþ ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ñêëàñòè éîãî íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêùî ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó º îáîâ’ÿçêîâèì, ïîðóøíèêà ìîæå áóòè äîñòàâëåíî â ì³ë³ö³þ, â ï³äðîçä³ë Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè
ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ÷è äî îðãàíó Äåðæàâíî¿
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, øòàáó ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ç
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó, ÷è ãðîìàäñüêîãî ïóíêòó ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ïðàö³âíèêîì ì³ë³ö³¿,
ïîñàäîâîþ îñîáîþ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, â³éñüêîâîñëóæáîâöåì ÷è ïðàö³âíèêîì Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè àáî ÷ëåíîì ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ç
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó.
Ïðè â÷èíåíí³ ïîðóøåíü ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ çàñîáàìè òðàíñïîðòó, ïðàâèë ùîäî îõîðîíè ïîðÿäêó ³ áåçïåêè ðóõó, ïðàâèë ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ñõîðîííîñò³ âàíòàæ³â íà òðàíñïîðò³, ïðàâèë
ïîæåæíî¿ áåçïåêè, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ³ ñàí³òàðíî-ïðîòèåï³äåì³÷íèõ ïðàâèë íà òðàíñïîðò³ ïîðóøíèêà ìîæå áóòè äîñòàâëåíî óïîâíîâàæåíîþ íà òå îñîáîþ â ì³ë³ö³þ, ÿêùî ó íüîãî íåìàº äîêóìåíò³â, ùî
ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, ³ íåìàº ñâ³äê³â, ÿê³ á ìîãëè ïîâ³äîìèòè íåîáõ³äí³
äàí³ ïðî íüîãî.
Ïðè â÷èíåíí³ ë³ñîïîðóøåíü, ïîðóøåíü ïðàâèë ïîëþâàííÿ, ïðàâèë ðèáàëüñòâà ³ îõîðîíè ðèáíèõ çàïàñ³â òà ³íøèõ ïîðóøåíü çàêî-
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íîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ³ âèêîðèñòàííÿ òâàðèííîãî ñâ³òó, ÿêùî îñîáó
ïîðóøíèêà íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî íà ì³ñö³ ïîðóøåííÿ, ïðàö³âíèêè äåðæàâíî¿ ë³ñîâî¿ îõîðîíè, à â ë³ñàõ êîëåêòèâíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ – ïðàö³âíèêè ë³ñîâî¿ îõîðîíè çàçíà÷åíèõ
ï³äïðèºìñòâ, óïîâíîâàæåí³ íà òå ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþþòü äåðæàâíèé íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì ïðàâèë ïîëþâàííÿ, îðãàí³â ðèáîîõîðîíè, ïîñàäîâ³ îñîáè ³íøèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþþòü
äåðæàâíèé êîíòðîëü çà îõîðîíîþ ³ âèêîðèñòàííÿì òâàðèííîãî ñâ³òó,
ïðàö³âíèêè ñëóæá îõîðîíè òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó, à òàêîæ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ìîæóòü äîñòàâëÿòè îñ³á, ÿê³
â÷èíèëè ö³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ì³ë³ö³þ ÷è â ïðèì³ùåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿ ðàäè. Äîñòàâëåííÿ ïîðóøíèêà ìîæå
ïðîâàäèòèñü òàêîæ ÷ëåíàìè ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó, ãðîìàäñüêèìè ³íñïåêòîðàìè îõîðîíè ïðèðîäè, ãðîìàäñüêèìè ìèñëèâñüêèìè ³íñïåêòîðàìè,
ãðîìàäñüêèìè ³íñïåêòîðàìè îðãàí³â ðèáîîõîðîíè òà ãðîìàäñüêèìè
ë³ñîâèìè ³íñïåêòîðàìè.
Ïðè â÷èíåíí³ ïðàâîïîðóøåíü, çâ’ÿçàíèõ ç ïîñÿãàííÿì íà îõîðîíþâàí³ îá’ºêòè, ³íøå ìàéíî, ïîðóøíèêà ìîæå áóòè äîñòàâëåíî ïðàö³âíèêàìè âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè ó ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ âîºí³çîâàíî¿
îõîðîíè àáî â ì³ë³ö³þ äëÿ ïðèïèíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, âñòàíîâëåííÿ îñîáè ïîðóøíèêà ³ ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Äîñòàâëåííÿ ïîðóøíèêà ìàº áóòè ïðîâåäåíî â ìîæëèâî êîðîòêèé ñòðîê.
Ïåðåáóâàííÿ äîñòàâëåíî¿ îñîáè ó øòàá³ ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó ÷è ãðîìàäñüêîìó ïóíêò³ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ïðèì³ùåíí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿ ðàäè íå ìîæå òðèâàòè á³ëüø ÿê
îäíó ãîäèíó, ÿêùî íå âñòàíîâëåíî ³íøå.
Ó ðàç³ â÷èíåííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèìè
ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ íèìè çáîð³â òà ïðàö³âíèêàìè Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèìè ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ïðàâîïîðóøåíü òà â ðàç³ íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿
ñòàòò³, äîñòàâëåííÿ ïîðóøíèêà óïîâíîâàæåíèìè íà òå ïîñàäîâèìè
îñîáàìè çä³éñíþºòüñÿ ó ï³äðîçä³ëè Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó
ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè.
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Стаття 260. Заходи забезпечення провадження
в справах про адміністративні правопорушення

Ó âèïàäêàõ, ïðÿìî ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü, êîëè âè÷åðïàíî ³íø³
çàõîäè âïëèâó, âñòàíîâëåííÿ îñîáè, ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ñêëàäåííÿ éîãî
íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêùî ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó º
îáîâ’ÿçêîâèì, çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ³ ïðàâèëüíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâ
òà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâ ïî ñïðàâàõ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ äîïóñêàþòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ îñîáè, îñîáèñòèé
îãëÿä, îãëÿä ðå÷åé ³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â.
Ïîðÿäîê àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàòðèìàííÿ, îñîáèñòîãî îãëÿäó, îãëÿäó ðå÷åé ³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ç ìåòîþ, ïåðåäáà÷åíîþ
ö³ºþ ñòàòòåþ, âèçíà÷àºòüñÿ öèì Êîäåêñîì òà ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè.
Стаття 261. Адміністративне затримання

Ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë, â ÿêîìó
çàçíà÷àþòüñÿ: äàòà ³ ì³ñöå éîãî ñêëàäåííÿ; ïîñàäà, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà
ïî áàòüêîâ³ îñîáè, ÿêà ñêëàëà ïðîòîêîë; â³äîìîñò³ ïðî îñîáó çàòðèìàíîãî; ÷àñ ³ ìîòèâè çàòðèìàííÿ. Ïðîòîêîë ï³äïèñóºòüñÿ ïîñàäîâîþ
îñîáîþ, ÿêà éîãî ñêëàëà, ³ çàòðèìàíèì. Ó ðàç³ â³äìîâëåííÿ çàòðèìàíîãî â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó â íüîìó ðîáèòüñÿ çàïèñ ïðî öå.
Ïðî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ îñîáè, çàòðèìàíî¿ çà â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåãàéíî ïîâ³äîìëÿþòüñÿ ¿¿ ðîäè÷³, à íà
¿¿ ïðîõàííÿ òàêîæ âëàñíèê â³äïîâ³äíîãî ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí.
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати
адміністративне затримання

Àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæå ïðîâàäèòèñÿ ëèøå îðãàíàìè (ïîñàäîâèìè
îñîáàìè), óïîâíîâàæåíèìè íà òå çàêîíàìè Óêðà¿íè.
Àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ ïðîâàäèòüñÿ:

1) органами внутрішніх справ – при вчиненні дрібного хуліганства, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих
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чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи
вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання
вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, порушення
правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів
або психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених
місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи
появі у громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську
гідність і громадську мораль, у випадках, коли є підстави вважати,
що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;
…
Стаття 263. Строки адміністративного затримання

Àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæå òðèâàòè íå á³ëüø ÿê òðè ãîäèíè. Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, ó çâ’ÿçêó ç îñîáëèâîþ ïîòðåáîþ çàêîíàìè Óêðà¿íè
ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî ³íø³ ñòðîêè àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàòðèìàííÿ.
Îñ³á, ÿê³ ïîðóøèëè ïðèêîðäîííèé ðåæèì àáî ðåæèì ó ïóíêòàõ
ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ìîæå áóòè çàòðèìàíî
íà ñòðîê äî òðüîõ ãîäèí äëÿ ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó, à â íåîáõ³äíèõ
âèïàäêàõ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñîáè ³ ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ – äî òðüîõ ä³á ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå ïèñüìîâî ïðîêóðîðà
ïðîòÿãîì äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ àáî íà
ñòðîê äî äåñÿòè ä³á ç ñàíêö³¿ ïðîêóðîðà, ÿêùî ïðàâîïîðóøíèêè íå
ìàþòü äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ¿õ îñîáó.
Îñ³á, ÿê³ ïîðóøèëè ïðàâèëà îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ìîæå áóòè çàòðèìàíî íà ñòðîê äî òðüîõ ãîäèí äëÿ
ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó, à â íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ äëÿ âñòàíîâëåííÿ
îñîáè, ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî îãëÿäó, ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí ïðèäáàííÿ âèëó÷åíèõ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí òà ¿õ äîñë³äæåííÿ – äî òðüîõ ä³á ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî öå ïèñüìîâî ïðîêóðîðà ïðîòÿãîì äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ àáî
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íà ñòðîê äî äåñÿòè ä³á ç ñàíêö³¿ ïðîêóðîðà, ÿêùî ïðàâîïîðóøíèêè
íå ìàþòü äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ¿õ îñîáó.
Îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè äð³áíå õóë³ãàíñòâî, çë³ñíó íåïîêîðó çàêîííîìó ðîçïîðÿäæåííþ àáî âèìîç³ ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿, ÷ëåíà ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó, à òàêîæ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ÷è îáðàçó ¿õ, ïóáë³÷í³ çàêëèêè äî
íåâèêîíàííÿ âèìîã ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿ ÷è ïîñàäîâî¿ îñîáè Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, ìîæå áóòè çàòðèìàíî äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ñóääåþ àáî íà÷àëüíèêîì (çàñòóïíèêîì
íà÷àëüíèêà) îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Äî ðîçãëÿäó ñóääåþ ñïðàâè
ìîæå áóòè çàòðèìàíî òàêîæ îñ³á, ÿê³ íåçàêîííî ïåðåòíóëè äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè, â÷èíèëè çë³ñíó íåïîêîðó çàêîííîìó ðîçïîðÿäæåííþ àáî âèìîç³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ÷è ïðàö³âíèêà Äåðæàâíî¿
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè àáî ÷ëåíà ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ
ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó, ïîðóøèëè
ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ çáîð³â, ì³òèíã³â, âóëè÷íèõ ïîõîä³â
³ äåìîíñòðàö³é àáî ïðîÿâèëè íåïîâàãó äî ñóäó ÷è òîðãóâàëè ç ðóê ó
íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ.
Ñòðîê àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàòðèìàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó
äîñòàâëåííÿ ïîðóøíèêà äëÿ ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó, à îñîáè, ÿêà áóëà
â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, – ç ÷àñó ¿¿ âèòâåðåæåííÿ.
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей

Îñîáèñòèé îãëÿä ìîæå ïðîâàäèòèñü óïîâíîâàæåíèìè íà òå ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè, öèâ³ëüíî¿
àâ³àö³¿, ìèòíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³â ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè, à ó âèïàäêàõ,
ïðÿìî ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, òàêîæ ³ ³íøèõ îðãàí³â.
Îñîáèñòèé îãëÿä ìîæå ïðîâàäèòèñü óïîâíîâàæåíîþ íà òå îñîáîþ îäí³º¿ ñòàò³ ç îãëÿäóâàíèì ³ â ïðèñóòíîñò³ äâîõ ïîíÿòèõ ò³º¿ æ
ñòàò³.
Îãëÿä ðå÷åé ìîæå ïðîâàäèòèñü óïîâíîâàæåíèìè íà òå ïîñàäîâèì îñîáàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè, öèâ³ëüíî¿
àâ³àö³¿, ìèòíèõ óñòàíîâ, îðãàí³â ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè, ïðèðîäîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â ë³ñîîõîðîíè, îðãàí³â ðèáîîõîðîíè, îðãàí³â,
ùî çä³éñíþþòü äåðæàâíèé íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì ïðàâèë ïîëþâàííÿ, à ó âèïàäêàõ, ïðÿìî ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, òàêîæ ³
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³íøèõ îðãàí³â. Ïðè â÷èíåíí³ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó
³ âèêîðèñòàííÿ òâàðèííîãî ñâ³òó óïîâíîâàæåí³ íà òå ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþþòü äåðæàâíèé íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì ïðàâèë ïîëþâàííÿ, îðãàí³â ðèáîîõîðîíè, à òàêîæ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿,
â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà ïðàö³âíèêè Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè ìîæóòü ïðîâàäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îãëÿä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
Îãëÿä ðå÷åé, ðó÷íî¿ êëàä³, áàãàæó, çíàðÿäü ïîëþâàííÿ ³ ëîâó ðèáè, äîáóòî¿ ïðîäóêö³¿, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ ïðåäìåò³â çä³éñíþºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó ïðèñóòíîñò³ îñîáè, ó âëàñíîñò³ (âîëîä³íí³)
ÿêî¿ âîíè º. Ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ çàçíà÷åí³ ðå÷³, ïðåäìåòè ìîæå
áóòè ï³ääàíî îãëÿäîâ³ ç ó÷àñòþ äâîõ ïîíÿòèõ ï³ä ÷àñ â³äñóòíîñò³ âëàñíèêà (âîëîä³ëüöÿ).
Ïðî îñîáèñòèé îãëÿä, îãëÿä ðå÷åé ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë àáî ïðî
öå ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî â ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ.
Îñîáèñòèé îãëÿä, îãëÿä ðå÷åé ó ìèòíèõ óñòàíîâàõ ïðîâàäèòüñÿ â
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.
Стаття 265. Вилучення речей і документів

Ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî º çíàðÿääÿì àáî áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì
ïðàâîïîðóøåííÿ, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ, îñîáèñòîãî îãëÿäó
àáî îãëÿäó ðå÷åé, âèëó÷àþòüñÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòòÿõ 234-1, 234-2, 244-4, 262 ³ 264 öüîãî Êîäåêñó. Âèëó÷åí³
ðå÷³ ³ äîêóìåíòè çáåð³ãàþòüñÿ äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ì³ñöÿõ, ùî ¿õ âèçíà÷àþòü îðãàíè (ïîñàäîâ³
îñîáè), ÿêèì íàäàíî ïðàâî ïðîâàäèòè âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â,
à ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â ¿¿ ðîçãëÿäó, ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîíô³ñêóþòü, àáî ïîâåðòàþòü âîëîä³ëüöåâ³, àáî
çíèùóþòü, à ïðè îïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ðå÷åé – ðåàë³çóþòü. Âèëó÷åí³
îðäåí, ìåäàëü, íàãðóäíèé çíàê äî ïî÷åñíîãî çâàííÿ ÑÐÑÐ, ïî÷åñíîãî
çâàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, Ïî÷åñíî¿ Ãðàìîòè ³ Ãðàìîòè Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ïî÷åñíîãî çâàííÿ Óêðà¿íè, â³äçíàêè
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ
¿õ çàêîííîìó âîëîä³ëüöåâ³, à ÿêùî â³í íåâ³äîìèé, íàäñèëàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Âèëó÷åí³ ñàìîãîí òà
³íø³ ì³öí³ ñïèðòí³ íàïî¿ äîìàøíüîãî âèðîáëåííÿ, àïàðàòè äëÿ ¿õ
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âèðîáëåííÿ ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äëÿãàþòü çíèùåííþ ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿.
Ïðî âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë àáî ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî îãëÿä ðå÷åé àáî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ.
Ïðè â÷èíåíí³ ïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 174, 190 – 1954 öüîãî Êîäåêñó, ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿, à ïðè â÷èíåíí³ ïðàâîïîðóøåíü,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 191, 195 öüîãî
Êîäåêñó, – òàêîæ ïîñàäîâà îñîáà ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè ìàº
ïðàâî âèëó÷èòè âîãíåïàëüíó, ïíåâìàòè÷íó çáðîþ êàë³áðó ïîíàä 4,5
ì³ë³ìåòðà ³ øâèäê³ñòþ ïîëüîòó êóë³ ïîíàä 100 ìåòð³â çà ñåêóíäó òà
õîëîäíó çáðîþ, áîéîâ³ ïðèïàñè, åëåêòðîøîêîâ³ ïðèñòðî¿ ³ ñïåö³àëüí³
çàñîáè. Ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿, ïîñàäîâà îñîáà ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè ìàº
ïðàâî ïðîâåñòè îñîáèñòèé îãëÿä ³ îãëÿä ðå÷åé ïîðóøíèêà â ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 264 öüîãî Êîäåêñó. Äî îñîáè, ÿêà â÷èíèëà
ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, âèëó÷åííÿ çáðî¿, îñîáèñòèé îãëÿä ³ îãëÿä ðå÷åé çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ.
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Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28.12.1960 р. (витяги)
…
Стаття 43-1. Підозрюваний

Ï³äîçðþâàíèì âèçíàºòüñÿ:
1) îñîáà, çàòðèìàíà ïî ï³äîçð³ííþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó;
2) îñîáà, äî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä äî âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî ïðèòÿãíåííÿ ¿¿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî.
Ï³äîçðþâàíèé ìàº ïðàâî: çíàòè, â ÷îìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ; äàâàòè ïîêàçàííÿ àáî â³äìîâèòèñÿ äàâàòè ïîêàçàííÿ ³ â³äïîâ³äàòè íà
çàïèòàííÿ; ìàòè çàõèñíèêà ³ ïîáà÷åííÿ ç íèì äî ïåðøîãî äîïèòó;
ïîäàâàòè äîêàçè; çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ ³ â³äâîäè; âèìàãàòè ïåðåâ³ðêè
ñóäîì ÷è ïðîêóðîðîì ïðàâîì³ðíîñò³ çàòðèìàííÿ; ïîäàâàòè ñêàðãè
íà ä³¿ ³ ð³øåííÿ îñîáè, ÿêà ïðîâàäèòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³ ä³¿ òà
ä³çíàííÿ, ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà, à çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ –
íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè.
Ïðî ðîç’ÿñíåííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîìó çàçíà÷àºòüñÿ â ïðîòîêîë³
çàòðèìàííÿ àáî ïîñòàíîâ³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.
Стаття 44. Захисник

Çàõèñíèêîì º îñîáà, ÿêà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì,
óïîâíîâàæåíà çä³éñíþâàòè çàõèñò ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ï³äñóäíîãî, çàñóäæåíîãî, âèïðàâäàíîãî
òà íàäàííÿ ¿ì íåîáõ³äíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðè ïðîâàäæåíí³ ó
êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³.
ßê çàõèñíèêè äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ ìàþòü ñâ³äîöòâî ïðî
ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â Óêðà¿í³ òà ³íø³ ôàõ³âö³
ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿê³ çà çàêîíîì ìàþòü ïðàâî íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî ÷è çà äîðó÷åííÿì þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ó âèïàäêàõ ³
â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ÿê çàõèñíèêè äîïóñêàþòüñÿ
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áëèçüê³ ðîäè÷³ îáâèíóâà÷åíîãî, ï³äñóäíîãî, çàñóäæåíîãî, âèïðàâäàíîãî, éîãî îï³êóíè àáî ï³êëóâàëüíèêè.
Ïîâíîâàæåííÿ çàõèñíèêà íà ó÷àñòü ó ñïðàâ³ ñòâåðäæóºòüñÿ:

1) адвоката – ордером відповідного адвокатського об’єднання;
2) адвоката, який не є членом адвокатського об’єднання – угодою,
інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи
або дорученням юридичної особи – угодою або дорученням юридичної особи;
3) близьких родичів, опікунів або піклувальників – заявою обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого про їх допуск до
участі в справі як захисників.
Çàõèñíèê äîïóñêàºòüñÿ äî ó÷àñò³ â ñïðàâ³ â áóäü-ÿê³é ñòàä³¿ ïðîöåñó. Áëèçüê³ ðîäè÷³ îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî îï³êóíè àáî ï³êëóâàëüíèêè â ÿêîñò³ çàõèñíèê³â äîïóñêàþòüñÿ äî ó÷àñò³ â ñïðàâ³ ç ìîìåíòó
ïðåä’ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åíîìó äëÿ îçíàéîìëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Ó âèïàäêàõ, êîëè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 45 öüîãî
Êîäåêñó ó÷àñòü çàõèñíèêà º îáîâ’ÿçêîâîþ, áëèçüê³ ðîäè÷³ îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî îï³êóíè àáî ï³êëóâàëüíèêè â ÿêîñò³ çàõèñíèê³â ìîæóòü
áðàòè ó÷àñòü ó ñïðàâ³ ëèøå îäíî÷àñíî ç çàõèñíèêîì – àäâîêàòîì ÷è
³íøèì ôàõ³âöåì ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿêèé çà çàêîíîì ìàº ïðàâî íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî ÷è çà äîðó÷åííÿì þðèäè÷íî¿ îñîáè.
Ïðî äîïóñê çàõèñíèêà äî ó÷àñò³ â ñïðàâ³ îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü
ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñóääÿ âèíîñÿòü ïîñòàíîâó, à ñóä – óõâàëó.
Стаття 45. Обов’язкова участь захисника

Ó÷àñòü çàõèñíèêà ïðè ïðîâàäæåíí³ ä³çíàííÿ, äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ â ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ º îáîâ’ÿçêîâîþ:

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, – з моменту визнання особи підозрюваною чи пред’явлення їй обвинувачення;
2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні
вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право
на захист, – з моменту затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;
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3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство – з моменту затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення;
4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає
довічне ув’язнення – з моменту затримання особи чи пред’явлення
їй обвинувачення;
5) при провадженні справи про застосування примусових заходів
медичного характеру – з моменту встановлення факту наявності у
особи душевної хвороби;
6) при провадженні справи про застосування примусових заходів
виховного характеру – з моменту першого допиту неповнолітнього
або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника.
Ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ó÷àñòü çàõèñíèêà ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, º îáîâ’ÿçêîâîþ, ÿêùî â
àïåëÿö³¿ ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîã³ðøåííÿ ñòàíîâèùà çàñóäæåíîãî
÷è âèïðàâäàíîãî.
Стаття 46. Відмова від захисника і його заміна

Ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé ³ ï³äñóäíèé ìàþòü ïðàâî â áóäüÿêèé ìîìåíò ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä çàïðîøåííîãî
÷è ïðèçíà÷åíîãî çàõèñíèêà. Â³äìîâà äîïóñêàºòüñÿ ëèøå ç ³í³ö³àòèâè
ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ÷è ï³äñóäíîãî ³ íå ïîçáàâëÿº éîãî
ïðàâà çàïðîñèòè òîãî æ ÷è ³íøîãî çàõèñíèêà â ïîäàëüøèõ ñòàä³ÿõ
ïðîöåñó.
Ïðè â³äìîâ³ â³ä çàõèñíèêà îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé ñêëàäàþòü ïðîòîêîë ç çàçíà÷åííÿì ìîòèâ³â â³äìîâè, à ñóä çàçíà÷àº ïðî öå â ïðîòîêîë³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ïðî ïðèéíÿòòÿ â³äìîâè
â³ä çàõèñíèêà ÷è â³äõèëåííÿ ¿¿ îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé, ñóääÿ âèíîñÿòü ïîñòàíîâó, à ñóä – óõâàëó.
Â³äìîâà â³ä çàõèñíèêà ó âèïàäêàõ, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 45 öüîãî Êîäåêñó, ìîæå áóòè ïðèéíÿòà ëèøå êîëè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ï³äñóäíèé, çàñóäæåíèé ÷è âèïðàâäàíèé îáãðóíòîâóþòü ¿¿
ìîòèâàìè, ÿê³ îñîáà, ùî ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé, ñóä âèçíàþòü
òàêèìè, ùî çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. Ó öüîìó âèïàäêó çàõèñíèê çàì³íþºòüñÿ ³íøèì â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ö³º¿
ñòàòò³.
Ïðèéíÿâøè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 50 öüîãî Êîäåêñó ð³øåííÿ ïðî óñóíåííÿ çàõèñíèêà â³ä ó÷àñò³ â ñïðàâ³, à òàêîæ ïðèéíÿâøè
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â³äìîâó çàõèñíèêà â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â, îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü
ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé, ñóääÿ ÷è ñóä ðîç’ÿñíþþòü ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó, ï³äñóäíîìó éîãî ïðàâî çàïðîñèòè ³íøîãî çàõèñíèêà òà
íàäàþòü éîìó äëÿ öüîãî â ñòàä³¿ ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè íå ìåíøå äîáè, à â ñòàä³¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè – íå ìåíøå òðüîõ ä³á. ßêùî
ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 45 öüîãî Êîäåêñó, ï³äîçðþâàíèé,
îáâèíóâà÷åíèé, ï³äñóäíèé ïðîòÿãîì öèõ ñòðîê³â íå çàïðîñèòü ³íøîãî çàõèñíèêà, îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé ÷è ñóääÿ
ïîñòàíîâîþ, à ñóä – óõâàëîþ ñàì³ ïðèçíà÷àþòü çàõèñíèêà.
Çàì³íà îäíîãî çàõèñíèêà ³íøèì, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ñòàòòåþ 61 öüîãî Êîäåêñó, ìîæå ìàòè ì³ñöå ò³ëüêè çà êëîïîòàííÿì
÷è çãîäîþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ï³äñóäíîãî.
Çàì³íà îäíîãî çàõèñíèêà ³íøèì ìîæå ìàòè ì³ñöå â áóäü-ÿê³é
ñòàä³¿ ïðîöåñó ³ íå òÿãíå â³äíîâëåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, â÷èíåíèõ
çà ó÷àñòþ çàõèñíèêà, ÿêîãî çàì³íåíî.
Стаття 47. Порядок запрошення і призначення захисника

Çàõèñíèê çàïðîøóºòüñÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ï³äñóäíèì ÷è çàñóäæåíèì, ¿õ çàêîííèìè ïðåäñòàâíèêàìè, à òàêîæ ³íøèìè
îñîáàìè çà ïðîõàííÿì ÷è çãîäîþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî,
ï³äñóäíîãî, çàñóäæåíîãî. Îñîáà, ùî ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé,
ñóä çîáîâ’ÿçàí³ íàäàòè çàòðèìàí³é îñîá³ ÷è îñîá³, ÿêà óòðèìóºòüñÿ
ï³ä âàðòîþ, äîïîìîãó ó âñòàíîâëåíí³ çâ’ÿçêó ç çàõèñíèêîì àáî ç îñîáàìè, ÿê³ ìîæóòü çàïðîñèòè çàõèñíèêà.
Ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ï³äñóäíèé âïðàâ³ çàïðîñèòè ñîá³
ê³ëüêîõ çàõèñíèê³â.
Îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé ÷è ñóä ìîæóòü ïðèçíà÷èòè çàõèñíèêà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó ÷åðåç àäâîêàòñüêå
îá’ºäíàííÿ. Âèìîãà îñîáè, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷îãî, ñóäó
ïðî ïðèçíà÷åííÿ çàõèñíèêà, º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ êåð³âíèêà àäâîêàòñüêîãî îá’ºäíàííÿ.
Çàõèñíèê ïðèçíà÷àºòüñÿ ó âèïàäêàõ:

1) коли відповідно до вимог частин першої і другої статті 45 цього
Кодексу участь захисника є обов’язковою, але підозрюваний, обвинувачений, підсудний не бажає або не може запросити захисника;
2) коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний бажає запросити
захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може цього зробити.
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Ó âèïàäêó, êîëè º ïîòðåáà ó ïðîâåäåíí³ íåâ³äêëàäíèõ ñë³ä÷èõ
÷è ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ó÷àñòþ çàõèñíèêà, à ï³äîçðþâàíèé
÷è îáâèíóâà÷åíèé ùå íå âñòèã çàïðîñèòè çàõèñíèêà àáî ÿâêà îáðàíîãî çàõèñíèêà íåìîæëèâà, îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé
ñâîºþ ïîñòàíîâîþ âïðàâ³ ïðèçíà÷èòè çàõèñíèêà òèì÷àñîâî äî ÿâêè
îáðàíîãî çàõèñíèêà.
ßêùî ïîòðåáè ó ïðîâåäåíí³ íåâ³äêëàäíèõ ñë³ä÷èõ ÷è ³íøèõ
ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ó÷àñòþ çàõèñíèêà íåìàº ³ êîëè íåìîæëèâà ÿâêà
çàõèñíèêà, îáðàíîãî ï³äîçðþâàíèì ïðîòÿãîì äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí, à çàõèñíèêà, îáðàíîãî îáâèíóâà÷åíèì ÷è ï³äñóäíèì, – ïðîòÿãîì
ñåìèäåñÿòè äâîõ ãîäèí, îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé, ñóä
ìàþòü ïðàâî çàïðîïîíóâàòè ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó, ï³äñóäíîìó çàïðîñèòè ³íøîãî çàõèñíèêà. ßêùî ³ öåé çàõèñíèê íå çìîæå
ç’ÿâèòèñÿ äëÿ ó÷àñò³ â ñïðàâ³ ïðîòÿãîì äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí, à
òàêîæ ó âèïàäêàõ, êîëè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ï³äñóäíèé
ïðîòÿãîì òîãî æ ñòðîêó íå çàïðîñèòü ³íøîãî çàõèñíèêà, îñîáà, ÿêà
ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé ÷è ñóääÿ ïîñòàíîâîþ, à ñóä – óõâàëîþ
ñàì³ ïðèçíà÷àþòü çàõèñíèêà.
Стаття 48. Обов’язки і права захисника

Çàõèñíèê çîáîâ’ÿçàíèé âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåäáà÷åí³ â öüîìó Êîäåêñ³ òà â ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêòàõ çàñîáè çàõèñòó ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ
îáñòàâèí, ÿê³ ñïðîñòîâóþòü ï³äîçðó ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, ïîì’ÿêøóþòü
÷è âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ï³äñóäíîãî, çàñóäæåíîãî òà íàäàâàòè ¿ì íåîáõ³äíó þðèäè÷íó äîïîìîãó.
Ç ìîìåíòó äîïóñêó äî ó÷àñò³ ó ñïðàâ³ çàõèñíèê ìàº ïðàâî:

1) до першого допиту підозрюваного чи обвинуваченого мати з ним
конфіденційне побачення, а після першого допиту – такі ж побачення без обмеження їх кількості та тривалості;
2) мати побачення з засудженим чи з особою, до якої застосовано
примусові заходи медичного чи виховного характеру;
3) ознайомлюватися з матеріалами, якими обгрунтовується затримання підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або
пред’явлення обвинувачення, а після закінчення досудового слідства – з усіма матеріалами справи;
4) бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та
при виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або за їх
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клопотанням чи клопотанням самого захисника, а при виконанні
інших слідчих дій – з дозволу дізнавача, слідчого;
5) застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих
слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленні
з матеріалами справи – з дозволу особи, яка провадить дізнання, чи
слідчого, а у суді, якщо справа розглядається у відкритому судовому засіданні, – з дозволу судді чи суду;
6) брати участь в судових засіданнях;
7) ставити в судовому засіданні питання підсудним, потерпілому,
свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу, брати участь
у дослідженні інших доказів;
8) подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати
в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників
судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить
дізнання, слідчого, прокурора і суду;
9) виступати в судових дебатах;
10) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на
нього зауваження;
11) знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції, подавати на них заперечення;
12) брати участь в засіданнях суду при апеляційному розгляді
справи;
13) збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як
докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати документи
чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян з
необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що
вимагають спеціальних знань, опитувати громадян.
Çàõèñíèê çîáîâ’ÿçàíèé ç’ÿâëÿòèñÿ äëÿ ó÷àñò³ ó âèêîíàíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, â ÿêèõ éîãî ó÷àñòü º îáîâ’ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³
ç’ÿâèòèñÿ ó ïðèçíà÷åíèé ñòðîê, çàõèñíèê çîáîâ’ÿçàíèé çàçäàëåã³äü
ïîâ³äîìèòè ïðî öå òà ïðî ïðè÷èíè íåìîæëèâîñò³ ÿâêè ä³çíàâà÷ó,
ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó.
Ó ðàç³ íåÿâêè çàõèñíèêà, ñë³ä÷à ä³ÿ, ó÷àñòü â ÿê³é çàõèñíèêà íå
º îáîâ’ÿçêîâîþ, âèêîíóºòüñÿ áåç íüîãî.
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Çàõèñíèê íå âïðàâ³ ðîçãîëîøóâàòè äàí³, ÿê³ ñòàëè éîìó â³äîì³ ó
çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì éîãî îáîâ’ÿçê³â.
Çàõèñíèê çîáîâ’ÿçàíèé íå ïåðåøêîäæàòè âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè â
ñïðàâ³ øëÿõîì â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà òå, ùîá ñõèëèòè ñâ³äêà
÷è ïîòåðï³ëîãî äî â³äìîâè â³ä ïîêàçàíü àáî äî äà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü, ñõèëèòè åêñïåðòà äî â³äìîâè â³ä äà÷³ âèñíîâêó ÷è
äà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî âèñíîâêó, ³íøèì ÷èíîì ñôàëüñèô³êóâàòè äîêàçè ó ñïðàâ³ àáî çàòÿãíóòè ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäîâèé ðîçãëÿä
ñïðàâè. Â³í òàêîæ ïîâèíåí äîòðèìóâàòèñÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó
ïðè ðîçñë³äóâàíí³ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ ñïðàâè.
Ï³ñëÿ äîïóñêó äî ó÷àñò³ â ñïðàâ³ çàõèñíèê – àäâîêàò âïðàâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ëèøå ó âèïàäêàõ:

1) коли є обставини, які згідно зі статтею 61 цього Кодексу виключають його участь у справі;
2) коли він свою відмову мотивує недостатніми знаннями чи некомпетентністю.
Äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì çàõèñíèêîì éîãî îáîâ’ÿçê³â
ïðè ó÷àñò³ â ñïðàâ³ íå ï³äëÿãàþòü îãëÿäó, ðîçãîëîøåííþ ÷è âèëó÷åííþ ä³çíàâà÷åì, ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ÷è ñóäîì áåç éîãî çãîäè.
…
Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного
у вчиненні злочину

Îðãàí ä³çíàííÿ âïðàâ³ çàòðèìàòè îñîáó, ï³äîçðþâàíó ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó, çà ÿêèé ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ëèøå ïðè íàÿâíîñò³ îäí³º¿ ç òàêèõ ï³äñòàâ:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо
після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його
житлі буде виявлено явні сліди злочину.
Ïðè íàÿâíîñò³ ³íøèõ äàíèõ, ùî äàþòü ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè
îñîáó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ¿¿ ìîæå áóòè çàòðèìàíî ëèøå â òîìó ðàç³,
êîëè öÿ îñîáà íàìàãàëàñÿ âòåêòè, àáî êîëè âîíà íå ìàº ïîñò³éíîãî
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, àáî êîëè íå âñòàíîâëåíî îñîáè ï³äîçðþâàíîãî.
Ïðî êîæíèé âèïàäîê çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó, îðãàí ä³çíàííÿ çîáîâ’ÿçàíèé ñêëàñòè ïðîòîêîë ³ç çàçíà÷åííÿì
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ï³äñòàâ, ìîòèâ³â, äíÿ, ãîäèíè, ðîêó, ì³ñÿöÿ, ì³ñöÿ çàòðèìàííÿ, ïîÿñíåíü çàòðèìàíîãî, ÷àñó ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó ïðî ðîç’ÿñíåííÿ ï³äîçðþâàíîìó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 21 öüîãî
Êîäåêñó, ïðàâà ìàòè ïîáà÷åííÿ ³ç çàõèñíèêîì ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ.
Ïðîòîêîë ï³äïèñóºòüñÿ îñîáîþ, ÿêà éîãî ñêëàëà, ³ çàòðèìàíèì.
Êîï³ÿ ïðîòîêîëó ç ïåðåë³êîì ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â íåãàéíî âðó÷àºòüñÿ çàòðèìàíîìó ³ íàïðàâëÿºòüñÿ ïðîêóðîðó. Íà âèìîãó ïðîêóðîðà éîìó òàêîæ íàäñèëàþòüñÿ ìàòåð³àëè, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ
çàòðèìàííÿ.
Ïðî çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, îðãàí
ä³çíàííÿ íåãàéíî ïîâ³äîìëÿº îäíîãî ç ¿¿ ðîäè÷³â, à â ðàç³ çàòðèìàííÿ ñï³âðîá³òíèêà êàäðîâîãî ñêëàäó ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó Óêðà¿íè
ïðè âèêîíàíí³ íèì ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â íåãàéíî ïîâ³äîìëÿº òàêîæ
³ â³äïîâ³äíèé ðîçâ³äóâàëüíèé îðãàí.
Ïðîòÿãîì ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îðãàíä³çíàííÿ:

1) звільняє затриманого – якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених
частинами першою і другою цієї статті;
2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не
зв’язаний з триманням під вартою;
3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Ó ðàç³ îñêàðæåííÿ çàòðèìàííÿ äî ñóäó, ñêàðãà çàòðèìàíîãî íåãàéíî íàäñèëàºòüñÿ íà÷àëüíèêîì ì³ñöÿ äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ äî
ñóäó. Ñêàðãà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóääåþ îäíî÷àñíî ç ïîäàííÿì îðãàíó
ä³çíàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ßêùî ñêàðãà íàä³éøëà
ï³ñëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âîíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóääåþ ïðîòÿãîì òðüîõ ä³á ç ÷àñó íàäõîäæåííÿ. ßêùî ïîäàííÿ íå íàä³éøëî
àáî êîëè ñêàðãà íàä³éøëà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñ³ìäåñÿòèäâîãîäèííîãî
ñòðîêó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ, ñêàðãà íà çàòðèìàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóääåþ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ä³á ç ÷àñó íàäõîäæåííÿ.
Ñêàðãà ðîçãëÿäàºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 165-2 öüîãî Êîäåêñó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñóääÿ âèíîñèòü
ïîñòàíîâó ïðî çàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ ÷è ïðî çàäîâîëåííÿ ñêàðãè ³
âèçíàííÿ çàòðèìàííÿ íåçàêîííèì. Êîï³ÿ ïîñòàíîâè íàïðàâëÿºòüñÿ
ïðîêóðîðó, îðãàíó ä³çíàííÿ, çàòðèìàíîìó ³ íà÷àëüíèêó ì³ñöÿ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ.
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Íà ïîñòàíîâó ñóää³ ïðîòÿãîì ñåìè ä³á ç äíÿ ¿¿ âèíåñåííÿ ìîæå
áóòè ïîäàíà àïåëÿö³ÿ ïðîêóðîðîì, îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, àáî ¿¿ çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì. Ïîäà÷à àïåëÿö³¿ íå çóïèíÿº âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ñóäó.
Çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó íå ìîæå òðèâàòè
á³ëüøå ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí.
ßêùî ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê çàòðèìàííÿ ïîñòàíîâà ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî çàòðèìàíî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó àáî ïîñòàíîâà ïðî çâ³ëüíåííÿ çàòðèìàíîãî íå
íàä³éøëà äî óñòàíîâè äëÿ äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ, íà÷àëüíèê ì³ñöÿ
äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ çâ³ëüíÿº öþ îñîáó, ïðî ùî ñêëàäàº ïðîòîêîë
³ íàïðàâëÿº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå ïîñàäîâ³é îñîá³ ÷è îðãàíó, ÿêèé
çä³éñíþâàâ çàòðèìàííÿ.
Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб,
підозрюваних у вчиненні злочину

Ïîðÿäîê êîðîòêî÷àñíîãî çàòðèìàííÿ îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê êîðîòêî÷àñíîãî çàòðèìàííÿ îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó.
...
Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних
заходів

Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ï³äñóäíîãî, çàñóäæåíîãî ç ìåòîþ çàïîá³ãòè ñïðîáàì óõèëèòèñÿ
â³ä ä³çíàííÿ, ñë³äñòâà àáî ñóäó, ïåðåøêîäèòè âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó
êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ àáî ïðîäîâæèòè çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, à òàêîæ
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü.
Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ
ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ï³äñóäíèé, çàñóäæåíèé
áóäå íàìàãàòèñÿ óõèëèòèñÿ â³ä ñë³äñòâà ³ ñóäó àáî â³ä âèêîíàííÿ
ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ïåðåøêîäæàòè âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó ñïðàâ³
àáî ïðîäîâæóâàòè çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü.
ßêùî íåìàº äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³ä ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî ï³äñóäíîãî â³äáèðàºòüñÿ ïèñüìîâå çîáîâ’ÿçàííÿ ïðî ÿâêó íà âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîâîäèòü
ä³çíàííÿ, ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, à òàêîæ ïðî òå, ùî â³í ïîâ³äîìèòü ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ.
Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî îáâèíóâà÷åííÿ éîìó ìàº áóòè ïðåä’ÿâëåíå íå ï³çí³øå äåñÿòè ä³á ç ìîìåíòó
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çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ßêùî â öåé ñòðîê îáâèíóâà÷åííÿ
íå áóäå ïðåä’ÿâëåíå, çàïîá³æíèé çàõ³ä ñêàñîâóºòüñÿ.
Стаття 149. Запобіжні заходи

Çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º:

1) підписка про невиїзд;
2) особиста порука;
3) порука громадської організації або трудового колективу;
3-1) застава;
4) взяття під варту;
5) нагляд командування військової частини.
Òèì÷àñîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî,
ÿêå çàñòîñîâóºòüñÿ ç ï³äñòàâ ³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 106,
115, 165-2 öüîãî Êîäåêñó.
Стаття 150. Обставини, що враховуються
при обранні запобіжного заходу

Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó
êð³ì îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 148 öüîãî Êîäåêñó, âðàõîâóþòüñÿ
òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ
îñîáà, ¿¿ â³ê, ñòàí çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíèé ³ ìàòåð³àëüíèé ñòàí, âèä ä³ÿëüíîñò³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ³íø³ îáñòàâèíè, ùî ¿¿ õàðàêòåðèçóþòü.
...
Стаття 155. Взяття під варту

Âçÿòòÿ ï³ä âàðòó ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâóºòüñÿ â ñïðàâàõ
ïðî çëî÷èíè, çà ÿê³ çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä òðè ðîêè. Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ öåé
çàïîá³æíèé çàõ³ä ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî â ñïðàâàõ ïðî çëî÷èíè, çà
ÿê³ çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ³ íà
ñòðîê íå á³ëüøå òðüîõ ðîê³â.
Ì³ñöÿìè ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ äëÿ òðèìàííÿ îñ³á, ùîäî
ÿêèõ ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä îáðàíî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, º ñë³ä÷³ ³çîëÿòîðè.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ö³ îñîáè ìîæóòü ïåðåáóâàòè â ì³ñöÿõ òðèìàííÿ
çàòðèìàíèõ.
Ì³ñöÿìè äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ äëÿ òðèìàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ùîäî ÿêèõ ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä îáðàíî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, º ãà-
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óïòâàõòè Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè àáî ñë³ä÷³ ³çîëÿòîðè. Ö³ îñîáè ïåðåáóâàþòü ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³
àáî íà ãàóïòâàõò³ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ
Óêðà¿íè çà ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ìîæóòü ïåðåáóâàòè â ì³ñöÿõ òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ.
Ó ì³ñöÿõ òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ îñîáè, âçÿò³ ï³ä âàðòó, ìîæóòü
ïåðåáóâàòè íå á³ëüøå ÿê òðè äîáè. ßêùî äîñòàâêà óâ’ÿçíåíèõ ó ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð àáî íà ãàóïòâàõòó Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó
Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ó öåé ñòðîê íåìîæëèâà ÷åðåç â³ääàëåí³ñòü
àáî â³äñóòí³ñòü íàëåæíèõ øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ, âîíè ìîæóòü ïåðåáóâàòè â ì³ñöÿõ òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ äî äåñÿòè ä³á.
ßêùî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä îáðàíî ñòîñîâíî
îñîáè, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí ï³ä ÷àñ â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ â óñòàíîâ³
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, òàêà îñîáà ìîæå ïåðåáóâàòè â äèñöèïë³íàðíîìó ³çîëÿòîð³ àáî êàðöåð³ óñòàíîâè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.
Ïîðÿäîê äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî ïîïåðåäíº óâ’ÿçíåííÿ», öèì Êîäåêñîì.
Стаття 156. Строки тримання під вартою

Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîâèííî òðèâàòè á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â.
Ó âèïàäêàõ, êîëè ó ñòðîê, ïåðåäáà÷åíèé ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿
ñòàòò³, ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè çàê³í÷èòè íåìîæëèâî, à ï³äñòàâ äëÿ
ñêàñóâàííÿ ÷è çàì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó íà á³ëüø ì’ÿêèé íåìàº,
â³í ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé:

1) до чотирьох місяців – за поданням, погодженим з прокурором,
який здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання і
досудового слідства, або самим цим прокурором, суддею того суду,
який виніс постанову про застосування запобіжного заходу;
2) до дев’яти місяців – за поданням, погодженим з заступником Генерального прокурора України, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них
прокурорів, або самим цим прокурором у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини, суддею апеляційного суду;
3) до вісімнадцяти місяців – за поданням, погодженим з Генеральним прокурором України, його заступником, або самим цим прокурором в особливо складних справах про особливо тяжкі злочини, суддею Верховного Суду України.
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Ó êîæíîìó âèïàäêó, êîëè ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè ó ïîâíîìó îáñÿç³ ó ñòðîêè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèíàõ ïåðø³é ÷è äðóã³é ö³º¿ ñòàòò³, çàê³í÷èòè íåìîæëèâî ³ çà â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî
çàõîäó, ïðîêóðîð, ÿêèé çä³éñíþº íàãëÿä çà âèêîíàííÿì çàêîí³â ïðè
ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóâàííÿ ó äàí³é ñïðàâ³, ìàº ïðàâî äàòè çãîäó ïðî
íàïðàâëåííÿ ñïðàâè äî ñóäó â ÷àñòèí³ äîâåäåíîãî îáâèíóâà÷åííÿ.
Ó öüîìó âèïàäêó ñïðàâà â ÷àñòèí³ íåðîçñë³äóâàíèõ çëî÷èí³â ÷è åï³çîä³â çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç äîäåðæàííÿì âèìîã ñòàòò³ 26 öüîãî Êîäåêñó âèä³ëÿºòüñÿ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ³ çàê³í÷óºòüñÿ ó çàãàëüíîìó
ïîðÿäêó.
Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âçÿòòÿ ï³ä
âàðòó, à ÿêùî âçÿòòþ ï³ä âàðòó ïåðåäóâàëî çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, – ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ. Ó ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âêëþ÷àºòüñÿ ÷àñ ïåðåáóâàííÿ îñîáè íà ñòàö³îíàðíîìó åêñïåðòíîìó äîñë³äæåíí³ ó ïñèõ³àòðè÷í³é ìåäè÷í³é óñòàíîâ³ áóäü-ÿêîãî òèïó. Ó ðàç³
ïîâòîðíîãî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó îñîáè ó ò³é ñàì³é ñïðàâ³, à òàêîæ ïî
ïðèºäíàí³é äî íå¿ àáî âèä³ëåíî¿ ç íå¿ ñïðàâè àáî ïðåä’ÿâëåííÿ íîâîãî
îáâèíóâà÷åííÿ ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îá÷èñëþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ÷àñó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ðàí³øå.
Ñòðîêè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà çàê³í÷óþòüñÿ â äåíü íàäõîäæåííÿ ñïðàâè äî ñóäó. Ó ðàç³ â³äêëèêàííÿ
ñïðàâè ³ç ñóäó ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 232 öüîãî Êîäåêñó ïåðåá³ã öèõ ñòðîê³â ïîíîâëþºòüñÿ ç äíÿ íàäõîäæåííÿ ñïðàâè äî ïðîêóðîðà.
Ìàòåð³àëè çàê³í÷åíî¿ ðîçñë³äóâàííÿì êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïîâèíí³ áóòè ïðåä’ÿâëåí³ îáâèíóâà÷åíîìó, âçÿòîìó ï³ä âàðòó, òà éîãî
çàõèñíèêîâ³ íå ï³çí³ø ÿê çà ì³ñÿöü äî çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âñòàíîâëåíîãî ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³.
ßêùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè áóëî ïðåä’ÿâëåíî îáâèíóâà÷åíîìó òà éîãî çàõèñíèêîâ³ ç ïîðóøåííÿì ì³ñÿ÷íîãî òåðì³íó äî
çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âñòàíîâëåíîãî
÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, òî ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ îáâèíóâà÷åíèé ï³äëÿãàº íåãàéíîìó çâ³ëüíåííþ. Ïðè öüîìó çà îáâèíóâà÷åíèì
òà éîãî çàõèñíèêîì çáåð³ãàºòüñÿ ïðàâî íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè.
ßêùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè áóëî ïðåä’ÿâëåíî îáâèíóâà÷åíîìó òà éîãî çàõèñíèêîâ³ ç äîäåðæàííÿì ì³ñÿ÷íîãî òåðì³íó äî
çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, àëå éîãî âèÿâèëîñÿ íåäîñòàòíüî äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çàçíà÷åíèé
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ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî ñóääåþ àïåëÿö³éíîãî ñóäó çà ïîäàííÿì
ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíèì ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè ÷è éîãî
çàñòóïíèêîì, àáî ïîäàííÿì öüîãî ïðîêóðîðà ÷è éîãî çàñòóïíèêà.
Êîëè ó ñïðàâ³ áåðóòü ó÷àñòü ê³ëüêà îáâèíóâà÷åíèõ, ÿêèõ òðèìàþòü
ï³ä âàðòîþ, ³ õî÷à á îäíîìó ç íèõ ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ
øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, âèÿâèëîñÿ íåäîñòàòíüî äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, òî çàçíà÷åíå ïîäàííÿ ìîæå áóòè âíåñåíî ñòîñîâíî
òîãî îáâèíóâà÷åíîãî àáî òèõ îáâèíóâà÷åíèõ, ÿê³ îçíàéîìèëèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, ÿêùî íå â³äïàëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ äî
íüîãî àáî äî íèõ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó ³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ
³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó.
Ïðè ïîâåðíåíí³ ñóäîì ñïðàâè ïðîêóðîðîâ³ íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòðîê òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ îá÷èñëþºòüñÿ
ç ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ ñïðàâè ïðîêóðîðó ³ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè
äâîõ ì³ñÿö³â. Ïîäàëüøå ïðîäîâæåííÿ çàçíà÷åíîãî ñòðîêó ïðîâîäèòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ÷àñó ïåðåáóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ äî
íàïðàâëåííÿ ñïðàâè äî ñóäó â ïîðÿäêó ³ â ìåæàõ, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³.
Ó ðàç³ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÿê çàïîá³æíîãî
çàõîäó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî
öåé ñòðîê íå ïðîäîâæåíî ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó,
îðãàí ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çîáîâ’ÿçàíèé íåãàéíî çâ³ëüíèòè
îñîáó ç-ï³ä âàðòè.
Íà÷àëüíèê ì³ñöÿ äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ çîáîâ’ÿçàíèé íåãàéíî
çâ³ëüíèòè ç-ï³ä âàðòè îáâèíóâà÷åíîãî, ùîäî ÿêîãî ïîñòàíîâà ñóää³
ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà äåíü çàê³í÷åííÿ
ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, äðóãîþ ³ øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íå íàä³éøëà. Ïðè öüîìó â³í íàïðàâëÿº ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ÷è îðãàíó, ó ïðîâàäæåíí³ ÿêèõ ïåðåáóâàº ñïðàâà, òà
â³äïîâ³äíîìó ïðîêóðîðó, ÿêèé çä³éñíþº íàãëÿä çà ðîçñë³äóâàííÿì.
Стаття 158. Виконання постанови про застосування
як запобіжного заходу взяття під варту

Ïîñòàíîâà ïðî çàñòîñóâàííÿ ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó âçÿòòÿ ï³ä
âàðòó âèêîíóºòüñÿ îðãàíîì, ÿêèé îáðàâ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ó íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ îðãàí, ùî îáðàâ çàïîá³æíèé çàõ³ä, âïðàâ³ äîðó÷èòè
âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè îðãàíàì âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Îäèí ïðèì³ðíèê
ïîñòàíîâè ñóää³ àáî óõâàëè ñóäó íàïðàâëÿºòüñÿ ðàçîì ç çààðåøòîâàíèì ó â³äïîâ³äíå ì³ñöå äîñóäîâîãî óâ’ÿçíåííÿ äëÿ âèêîíàííÿ.
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...
Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування,
скасування і зміни запобіжного заходу

Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå
çà âìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ ñóää³ ÷è óõâàëîþ ñóäó. ²íø³ çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ çà ïîñòàíîâîþ îðãàíó ä³çíàííÿ, ñë³ä÷îãî,
ïðîêóðîðà, ñóää³ àáî çà óõâàëîþ ñóäó.
Çàì³íà îäíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ³íøèì àáî éîãî ñêàñóâàííÿ
çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì, ñóääåþ ÷è ñóäîì ç äîäåðæàííÿì âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³.
Ó ðàç³ çàêðèòòÿ ñïðàâè, çàê³í÷åííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ,
ÿêùî öåé ñòðîê íå ïðîäîâæåíî â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, òà
â ³íøèõ âèïàäêàõ çâ³ëüíåííÿ îñîáè ç-ï³ä âàðòè íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî
ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè îðãàíó ä³çíàííÿ
÷è ñë³ä÷îãî, ÿê³ ïðîâîäÿòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³, àáî ïðîêóðîðà, ïðî ùî âîíè íåãàéíî ïîâ³äîìëÿþòü ñóä, ÿêèé îáðàâ öåé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, çä³éñíþºòüñÿ ëèøå çà ð³øåííÿì ñóää³ àáî ñóäó.
Çàïîá³æíèé çàõ³ä ñêàñîâóºòüñÿ àáî çì³íþºòüñÿ, êîëè â³äïàäå íåîáõ³äí³ñòü ó çàïîá³æíîìó çàõîä³ àáî â ðàí³øå îáðàíîìó çàïîá³æíîìó
çàõîä³.
Çàïîá³æíèé çàõ³ä, êð³ì âçÿòòÿ îñîáè ï³ä âàðòó, îáðàíèé ïðîêóðîðîì, ìîæå áóòè ñêàñîâàíî àáî çì³íåíî ñë³ä÷èì ³ îðãàíîì ä³çíàííÿ
ëèøå çà çãîäîþ ïðîêóðîðà.
Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування,
скасування чи зміну запобіжного заходу

Ïðî çàñòîñóâàííÿ, ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îðãàí ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñóääÿ âèíîñÿòü ïîñòàíîâó, à ñóä –
óõâàëó.
Ó ïîñòàíîâ³ (óõâàë³) ïðî çàñòîñóâàííÿ ÷è çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó çàçíà÷àþòüñÿ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, â³ê, ì³ñöå íàðîäæåííÿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâóºòüñÿ ÷è çì³íþºòüñÿ çàïîá³æíèé
çàõ³ä, â÷èíåíèé íåþ çëî÷èí, â³äïîâ³äíà ñòàòòÿ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ ï³äñòàâè éîãî îáðàííÿ ÷è
çì³íè, à òàêîæ âèçíà÷àºòüñÿ îñîáà ÷è îðãàí, ÿê³ ïîâèíí³ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïîñòàíîâè (óõâàëè). Ó ïîñòàíîâ³ (óõâàë³)
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ïðî ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïîâèíí³ áóòè çàçíà÷åí³ ï³äñòàâè
äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ.
Ïîñòàíîâà àáî óõâàëà íåãàéíî îãîëîøóþòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó îñîá³,
ùîäî ÿêî¿ âîíà âèíåñåíà. Îäíî÷àñíî îñîá³ ðîç’ÿñíþþòüñÿ ïîðÿäîê ³
ñòðîêè îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè àáî óõâàëè.
Ïðè îãîëîøåíí³ ïîñòàíîâè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, íå
ïîâ’ÿçàíèõ ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, îñîá³ ï³ä ðîçïèñêó ïîâèííî áóòè ðîç’ÿñíåíî, â ÷îìó ïîëÿãàº îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, îáîâ’ÿçêè,
ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ íà íå¿ ó çâ’ÿçêó ç éîãî çàñòîñóâàííÿì. Îñîáà òàêîæ
ïîïåðåäæàºòüñÿ, ùî ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ’ÿçê³â
òà ¿¿ íåíàëåæíî¿ ïîâåä³íêè äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî á³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä.
Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу

Íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè çàïîá³æíèé çàõ³ä, íå
ïîâ’ÿçàíèé ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, îáèðàº îðãàí ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé,
ïðîêóðîð.
ßêùî îðãàí ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èé ââàæàº, ùî º ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, â³í âíîñèòü çà
çãîäîþ ïðîêóðîðà ïîäàííÿ äî ñóäó. Òàêå æ ïîäàííÿ âïðàâ³ âíåñòè
ïðîêóðîð. Ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ïðîêóðîð çîáîâ’ÿçàíèé îçíàéîìèòèñÿ ç óñ³ìà ìàòåð³àëàìè, ùî äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âçÿòòÿ ï³ä
âàðòó, ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü îäåðæàííÿ äîêàç³â, ¿õ äîñòàòí³ñòü äëÿ
îáâèíóâà÷åííÿ.
Ïîäàííÿ ìàº áóòè ðîçãëÿíóòî ïðîòÿãîì ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ç
ìîìåíòó çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî.
ßêùî â ïîäàíí³ ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó îñîáè,
ÿêà ïåðåáóâàº íà âîë³, ñóääÿ âïðàâ³ ñâîºþ ïîñòàíîâîþ äàòè äîçâ³ë íà
çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ³ äîñòàâêó éîãî â ñóä ï³ä
âàðòîþ. Çàòðèìàííÿ â öüîìó âèïàäêó íå ìîæå ïðîäîâæóâàòèñÿ á³ëüøå ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí; à â ðàç³ êîëè îñîáà ïåðåáóâàº çà ìåæàìè
íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó ä³º ñóä, – íå á³ëüøå ñîðîêà âîñüìè ãîäèí
ç ìîìåíòó äîñòàâêè çàòðèìàíîãî â öåé íàñåëåíèé ïóíêò.
Ï³ñëÿ îäåðæàííÿ ïîäàííÿ ñóääÿ âèâ÷àº ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíî¿
ñïðàâè, ïðåäñòàâëåí³ îðãàíàìè ä³çíàííÿ, ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì, äîïèòóº ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ Áåðå ïîÿñíåííÿ â îñîáè, ó ïðîâàäæåíí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàº ñïðàâà, âèñëóõîâóº äóìêó ïðîêóðîðà, çàõèñíèêà, ÿêùî â³í ç’ÿâèâñÿ, ³ âèíîñèòü ïîñòàíîâó:

114

Êðèì³íàëüíî–ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè â³ä 28.12.1960 ð. (âèòÿãè)
1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання немає підстав;
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Â³äìîâèâøè â îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä
âàðòó, ñóä âïðàâ³ îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó çàïîá³æíèé
çàõ³ä, íå ïîâ’ÿçàíèé ³ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ.
Íà ïîñòàíîâó ñóää³ äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðîêóðîðîì, ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì ïðîòÿãîì òðüîõ ä³á ç äíÿ ¿¿ âèíåñåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³ÿ. Ïîäà÷à àïåëÿö³¿ íå çóïèíÿº âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ñóää³.
ßêùî äëÿ îáðàííÿ çàòðèìàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó íåîáõ³äíî
äîäàòêîâî âèâ÷èòè äàí³ ïðî îñîáó çàòðèìàíîãî ÷è ç’ÿñóâàòè ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ, òî ñóääÿ âïðàâ³ ïðîäîâæèòè çàòðèìàííÿ äî äåñÿòè, à çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî – äî ï’ÿòíàäöÿòè ä³á, ïðî ùî
âèíîñèòüñÿ ïîñòàíîâà. Ó ðàç³, êîëè òàêà íåîáõ³äí³ñòü âèíèêíå ïðè
âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ùîäî îñîáè, ÿêà íå çàòðèìóâàëàñÿ, ñóääÿ
âïðàâ³ â³äêëàñòè éîãî ðîçãëÿä íà ñòðîê äî äåñÿòè ä³á ³ âæèòè çàõîä³â,
ñïðîìîæíèõ çàáåçïå÷èòè íà öåé ïåð³îä ¿¿ íàëåæíó ïîâåä³íêó, àáî
ñâîºþ ïîñòàíîâîþ çàòðèìàòè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà öåé
ñòðîê.
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè

Закон України «Про міліцію»
від 20.12.1990 р. (витяги)

Стаття 1. Міліція в Україні

Ì³ë³ö³ÿ â Óêðà¿í³ – äåðæàâíèé îçáðîºíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çàõèùàº æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí, âëàñí³ñòü, ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ³íòåðåñè ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè â³ä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü.
Стаття 2. Основні завдання міліції

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ì³ë³ö³¿ º:

• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод,
законних інтересів;
• запобігання правопорушенням та їх припинення;
• охорона і забезпечення громадського порядку;
• виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
• забезпечення безпеки дорожнього руху;
• захист власності від злочинних посягань;
• виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;
• участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам,
• сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на
них законом обов’язків.
Стаття 3. Принципи діяльності міліції

Ä³ÿëüí³ñòü ì³ë³ö³¿ áóäóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñò³, ãóìàí³çìó,
ïîâàãè äî îñîáè, ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, âçàºìîä³¿ ç òðóäîâèìè
êîëåêòèâàìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè é íàñåëåííÿì.
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Ä³ÿëüí³ñòü ì³ë³ö³¿ º ãëàñíîþ. Âîíà ³íôîðìóº îðãàíè âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ, òðóäîâ³ êîëåêòèâè, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, íàñåëåííÿ ³ çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ñòàí ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà
çàõîäè ùîäî éîãî çì³öíåííÿ. Çà ïîãîäæåííÿì ç ì³ë³ö³ºþ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü àêðåäèòóâàòè ñâî¿õ æóðíàë³ñò³â ïðè ¿¿ îðãàíàõ.
Íå ï³äëÿãàþòü ðîçãîëîøåííþ â³äîìîñò³, ùî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó àáî
ñëóæáîâó òàºìíèöþ.
Ó ï³äðîçä³ëàõ ì³ë³ö³¿ íå äîïóñêàºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ðóõ³â òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ùî ìàþòü ïîë³òè÷íó ìåòó.
Ïðè âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ íåçàëåæí³
â³ä âïëèâó áóäü-ÿêèõ ïîë³òè÷íèõ, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü.
Стаття 4. Правова основа діяльності міліції

Ïðàâîâîþ îñíîâîþ ä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³¿ º: Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè,
öåé Çàêîí, ³íø³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, óêàçè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè, íîðìàòèâí³ àêòè Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè,
Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè, ì³æíàðîäí³ ïðàâîâ³ íîðìè, ðàòèô³êîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян

Ì³ë³ö³ÿ âèêîíóº ñâî¿ çàâäàííÿ íåóïåðåäæåíî, ó òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ ç çàêîíîì. Í³ÿê³ âèíÿòêîâ³ îáñòàâèíè àáî âêàç³âêè ñëóæáîâèõ
îñ³á íå ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ áóäü-ÿêèõ íåçàêîííèõ ä³é àáî
áåçä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³¿. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ çîáîâ’ÿçàí³ âæèâàòè çàõîä³â íåçàëåæíî â³ä ñâîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
Ì³ë³ö³ÿ ïîâàæàº ã³äí³ñòü îñîáè ³ âèÿâëÿº äî íå¿ ãóìàííå ñòàâëåííÿ, çàõèùàº ïðàâà ëþäèíè íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ,
ìàéíîâîãî òà ³íøîãî ñòàíó, ðàñîâî¿ òà íàö³îíàëüíî¿ íàëåæíîñò³, ãðîìàäÿíñòâà, â³êó, ìîâè òà îñâ³òè, ñòàâëåííÿ äî ðåë³ã³¿, ñòàò³, ïîë³òè÷íèõ òà ³íøèõ ïåðåêîíàíü. Ïðè çâåðòàíí³ äî ãðîìàäÿíèíà ïðàö³âíèê
ì³ë³ö³¿ çîáîâ’ÿçàíèé íàçâàòè ñâîº ïð³çâèùå, çâàííÿ òà ïðåä’ÿâèòè íà
éîãî âèìîãó ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ. Ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç ãðîìàäÿíàìè ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ ïîâèíåí âèÿâëÿòè âèñîêó êóëüòóðó ³ òàêò.
Ì³ë³ö³ÿ íå ðîçãîëîøóº â³äîìîñòåé, ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáèñòîãî
æèòòÿ ëþäèíè, ïðèíèæóþòü ¿¿ ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, ÿêùî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â íå âèìàãàº ³íøîãî.
Ì³ë³ö³ÿ òèì÷àñîâî, â ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, îáìåæóº
ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí, ÿêùî áåç öüîãî íå ìîæóòü áóòè âèêîíàí³
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ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ’ÿçêè, é çîáîâ’ÿçàíà äàòè ¿ì ïîÿñíåííÿ ç öüîãî
ïðèâîäó.
Ì³ë³ö³ÿ:

• забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту)
особам з моменту затримання або арешту (взяття під варту) право
захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих під варту) осіб;
• негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або
арешту (взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування
родичам та у разі заявлення усної або письмової вимоги – захиснику, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання;
• забезпечує харчування затриманих осіб три рази на добу за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України;
• у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим
під варту) особам.
Ó ðàç³ çàÿâëåííÿ çàòðèìàíèìè àáî çààðåøòîâàíèìè (âçÿòèìè
ï³ä âàðòó) îñîáàìè óñíî¿ àáî ïèñüìîâî¿ âèìîãè ïðî çàëó÷åííÿ çàõèñíèêà ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ íå ìàþòü ïðàâà âèìàãàòè â³ä íèõ íàäàííÿ
áóäü-ÿêèõ ïîÿñíåíü àáî ñâ³ä÷åíü äî ïðèáóòòÿ çàõèñíèêà.
Ïðî çàÿâëåííÿ âèìîãè ïðî çàëó÷åííÿ çàõèñíèêà àáî ïðî â³äìîâó
ó çàëó÷åíí³ çàõèñíèêà ó ïðîòîêîë³ çàòðèìàííÿ àáî ïîñòàíîâ³ ïðî àðåøò (âçÿòòÿ ï³ä âàðòó) ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ, ÿêèé ñêð³ïëþºòüñÿ
ï³äïèñîì çàòðèìàíî¿ àáî çààðåøòîâàíî¿ (âçÿòî¿ ï³ä âàðòó) îñîáè.
Îñîáàì ïðè çàòðèìàíí³ àáî àðåøò³ (âçÿòò³ ï³ä âàðòó) ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿:

• повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у суді;
• надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції України, права відмовитися від надання будь-яких пояснень
або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому
вигляді – роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції
України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під
варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника
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з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права
відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;
• забезпечується можливість з моменту затримання або арешту
(взяття під варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿ âèìîã, âñòàíîâëåíèõ
ö³ºþ ñòàòòåþ, îñîáà, ïðàâà ÿêî¿ áóëè ïîðóøåí³, òà/àáî ¿¿ ïðåäñòàâíèêè
(ðîäè÷³, çàõèñíèê) ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Ïðè öüîìó òàê³
îñîáè çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè äåðæàâíîãî ìèòà.
Â³äøêîäóâàííþ ï³äëÿãàþòü ó ïîâíîìó îáñÿç³:

1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок
незаконних дій або бездіяльності працівників міліції;
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них,
цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності),
вартість вилученого майна, якщо його повернення в натурі та в тому ж стані стало неможливим;
3) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги;
4) моральна шкода.
Â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè ïðîâàäèòüñÿ ó ðàç³, êîëè íåçàêîíí³ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ çàâäàëè ìîðàëüíî¿
âòðàòè ãðîìàäÿíèíîâ³, ìîðàëüíèõ ñòðàæäàíü, ïðèçâåëè äî ïîðóøåííÿ éîãî íîðìàëüíèõ æèòòºâèõ çâ’ÿçê³â, âèìàãàþòü â³ä íüîãî äîäàòêîâèõ çóñèëü äëÿ îðãàí³çàö³¿ ñâîãî æèòòÿ.
Ìîðàëüíîþ øêîäîþ âèçíàþòüñÿ ñòðàæäàííÿ, çàïîä³ÿí³ ãðîìàäÿíèíîâ³ âíàñë³äîê ô³çè÷íîãî ÷è ïñèõ³÷íîãî âïëèâó, ùî ïðèçâåëî
äî ïîã³ðøåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ ìîæëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ íèì ñâî¿õ
çâè÷îê ³ áàæàíü, ïîã³ðøåííÿ â³äíîñèí ç îòî÷óþ÷èìè ëþäüìè, ³íøèõ
íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó.
Ïðàö³âíèêè îðãàí³â ì³ë³ö³¿ íåñóòü ìàòåð³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà øêîäó, çàâäàíó íåçàêîííèìè ä³ÿìè àáî áåçä³ÿëüí³ñòþ â ìåæàõ,
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.
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Стаття 6. Сприяння державних органів, громадських
об’єднань, трудових колективів і громадян
у виконанні завдань міліції

Äåðæàâí³ îðãàíè, ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ, ñëóæáîâ³ îñîáè, òðóäîâ³ êîëåêòèâè, ãðîìàäÿíè çîáîâ’ÿçàí³ ñïðèÿòè ì³ë³ö³¿ â îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ áîðîòüá³ ³ç çëî÷èíí³ñòþ.
Ì³ë³ö³ÿ ìàº ïðàâî äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü
çàëó÷àòè ãðîìàäÿí çà ¿õ çãîäîþ äî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíàìè, ùî ðåãóëþþòü ïðîô³ëàêòè÷íó òà îïåðàòèâíîðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðèìóñîâå çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ì³ë³ö³ºþ çàáîðîíÿºòüñÿ.
Стаття 7. Організація міліції та її підпорядкованість

Ì³ë³ö³ÿ º ºäèíîþ ñèñòåìîþ îðãàí³â, ÿêà âõîäèòü äî ñòðóêòóðè
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, âèêîíóº àäì³í³ñòðàòèâíó,
ïðîô³ëàêòè÷íó, îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó, êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíó,
âèêîíàâ÷ó òà îõîðîííó (íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ) ôóíêö³¿. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç ï³äðîçä³ë³â:
• кримінальної міліції;
• міліції громадської безпеки;
• місцевої міліції;
• транспортної міліції;
• державної автомобільної інспекції;
• міліції охорони;
• судової міліції;
• спеціальної міліції.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà îá’ºêòàõ ³ òåðèòîð³ÿõ,
ÿê³ ìàþòü îñîáëèâå íàðîäíîãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ àáî ïîñòðàæäàëè
â³ä ñòèõ³éíîãî ëèõà, åêîëîã³÷íîãî çàáðóäíåííÿ, êàòàñòðîôè, Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç äîçâîëó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ìîæóòü ñòâîðþâàòèñü ñïåö³àëüí³ ï³äðîçä³ëè ì³ë³ö³¿.
Ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè, îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè òà ñòðóêòóðà ï³äðîçä³ë³â
ì³ë³ö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ ïîëîæåííÿìè, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Ì³í³ñòðîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó.
Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³ÿ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
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Ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè çä³éñíþº êåð³âíèöòâî âñ³ºþ
ì³ë³ö³ºþ Óêðà¿íè.
Â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ì³ë³ö³ºþ êåðóº çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³
Êðèì; â îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ, ðàéîíàõ ì³ë³ö³ºþ, êð³ì òðàíñïîðòíî¿, êåðóþòü â³äïîâ³äíî íà÷àëüíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â îáëàñò³, ì³ñò³, íà÷àëüíèêè ì³ñüêèõ ³ ðàéîííèõ â³ää³ë³â (óïðàâë³íü) ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â îáëàñò³, ì³ñò³.
Êåð³âíèöòâî òðàíñïîðòíîþ ì³ë³ö³ºþ çä³éñíþºòüñÿ ó ïîðÿäêó,
ùî âèçíà÷àºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
Çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ
ç ïîñàäè Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
Íà÷àëüíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ Êèºâ³, Ñåâàñòîïîë³ òà íà
òðàíñïîðò³ òà ¿õ çàñòóïíèêè ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ
ç ïîñàäè Ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
Íà÷àëüíèêè ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ, ë³í³éíèõ â³ää³ë³â (óïðàâë³íü),
ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â îáëàñò³, ì³ñò³ òà íà òðàíñïîðò³ ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè Ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì
â³äïîâ³äíî çàñòóïíèêà Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, íà÷àëüíèê³â ãîëîâíèõ óïðàâë³íü,
óïðàâë³íü Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ
Êèºâ³, Ñåâàñòîïîë³ òà íà òðàíñïîðò³.
Çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, íà÷àëüíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ òà
íà÷àëüíèêè ¿õ ì³ñüêèõ ³ ðàéîííèõ â³ää³ë³â (óïðàâë³íü) îäèí ðàç íà
ð³ê çâ³òóþòü ïåðåä â³äïîâ³äíèìè Ðàäàìè ïðî ñòàí áîðîòüáè ³ç çëî÷èíí³ñòþ òà îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.
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Стаття 7-1. Місцева міліція

Ì³ñöåâà ì³ë³ö³ÿ óòâîðþºòüñÿ çà ð³øåííÿì îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ïîäàííÿ ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é
òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàä, ïîãîäæåíîãî ç Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè.
Çàâäàííÿì ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿ º çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí òà îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿.
Äî ñêëàäó ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿ âõîäÿòü ï³äðîçä³ëè äîðîæíüî-ïàòðóëüíî¿ ñëóæáè, ïàòðóëüíî-ïîñòîâî¿ ñëóæáè, ñëóæáè ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿, à òàêîæ ïðèéìàëüíèêè-ðîçïîä³ëüíèêè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ, ïðèéìàëüíèêè-ðîçïîä³ëüíèêè äëÿ îñ³á, çàòðèìàíèõ çà áðîäÿæíèöòâî, ñïåö³àëüí³ ïðèéìàëüíèêè äëÿ îñ³á, ï³ääàíèõ àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó. Ó ñêëàä³ ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿ ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ é ³íø³
ï³äðîçä³ëè.
Ì³ñöåâó ì³ë³ö³þ î÷îëþº êåð³âíèê, ÿêèé º çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà â³äïîâ³äíîãî óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëó) âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè. Êåð³âíèê ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿ ó âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äíîþ
ðàäîþ ñòðîêè çâ³òóº ïåðåä íåþ ïðî ñòàí îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿.
Ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä êåð³âíèêà ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿, íà÷àëüíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ³ ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ïðîâîäèòüñÿ íà÷àëüíèêàìè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ,
ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ çà ïîãîäæåííÿì ç â³äïîâ³äíîþ ðàäîþ.
×èñåëüí³ñòü ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âèõîäÿ÷è ç íîðìàòèâ³â, çàòâåðäæåíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
Ì³ñöåâà ì³ë³ö³ÿ óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â.
Стаття 8. Взаємовідносини у сфері діяльності міліції
між Міністерством внутрішніх справ України
і відповідними органами інших держав
та міжнародними організаціями поліції

Âçàºìîâ³äíîñèíè ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³¿ ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ³ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè ³íøèõ äåðæàâ
òà ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ïîë³ö³¿ áóäóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ì³æäåðæàâíèõ ÷è ì³æóðÿäîâèõ óãîä, à òàêîæ óãîä ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà öèìè îðãàíàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè.
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Стаття 9. Залучення до виконання завдань міліції інших
працівників органів внутрішніх справ

Äî âèêîíàííÿ çàâäàíü ïî îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ³ áîðîòüá³ ³ç çëî÷èíí³ñòþ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ìîæóòü çàëó÷àòèñü ³íø³ ïðàö³âíèêè îðãàí³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ âíóòð³øí³õ â³éñüê, îñîáè ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñèñòåìè.
Íà íèõ (îñ³á ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñèñòåìè, à òàêîæ êóðñàíò³â, ñëóõà÷³â, àä’þíêò³â, ³íøèõ àòåñòîâàíèõ ïðàö³âíèê³â, â òîìó ÷èñë³ é âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî
äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü), ïîøèðþþòüñÿ
ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè, ãàðàíò³¿ ïðàâîâîãî ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿.
Ö³ æ ïðàâà, îáîâ’ÿçêè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ãàðàíò³¿ ïðàâîâîãî ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïîøèðþþòüñÿ òàêîæ íà ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî âèêîíóþòü çàâäàííÿ ïî îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, àáî äî ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â
ÿêèõ âõîäèòü âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ çàâäàíü.
Стаття 10. Основні обов’язки міліції

Ì³ë³ö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ çàâäàíü çîáîâ’ÿçàíà:

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;
2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати
з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів,
передбачених чинним законодавством;
3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;
4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною
формою, провадити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;
5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про них;
6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;
7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами,
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щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до
кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та
адміністративні стягнення;
9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;
10) проводити криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому порядку участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях;
11) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;
12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати
реєстрацію та облік автомототранспорт них засобів, приймати іспити
на право керування транспортними засобами і видавати відповідні
документи; запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними
засобами та сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль
за утриманням у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів;
13) давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин
та матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, а також на відкриття
об’єктів, де вони використовуються, контролювати додержання зазначених правил та функціонування цих об’єктів;
14) контролювати додержання громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи, в’їзду,
виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних громадян та осіб без громадянства;
15) повідомляти відповідним державним органам і громадським
об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші
надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охорони майна, що
залишилось без нагляду;
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16) брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій
та епізоотій;
17) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;
18) охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і
державне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних
організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства;
19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і
заарештованих осіб і зданих у міліцію документів, речей, цінностей
та іншого майна, вживати заходів до повернення їх законним власникам. Міліція несе відповідальність за збереження зданих цінностей і
майна;
20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під варту
осіб;
21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони здоров’я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на
СНІД, і здійснювати за поданням закладу охорони здоров’я з санкції
прокурора привід цих осіб, а також інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби шляхом ін’єкцій,
для обов’язкового обстеження і лікування;
22) здійснювати привід до відповідних державних органів або установ згідно з чинним законодавством та з санкції прокурора громадян, які ухиляються від призову на військову службу;
23) подавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам,
представникам державних органів і громадських об’єднань у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;
24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому
числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень
і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному
для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які залишились без
опікування;
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25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України,
безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від них заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю, здоров’ю, житлу чи
майну; (Пункт 25 статті 10 в редакції Закону № 1381-XIV від 13.01.2000)
26) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання та контроль
рішень сільських, селищних, міських рад із питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах,
додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати
утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах;
27) забезпечувати громадський порядок під час проведення масових
заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх
проводять;
28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду,
виконання функції щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу;
29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під варту)
особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому цим
Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè íåçàëåæíî â³ä ïîñàäè,
ÿêó â³í çàéìàº, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³ ÷àñó â ðàç³ çâåðíåííÿ äî íüîãî
ãðîìàäÿí àáî ñëóæáîâèõ îñ³á ç çàÿâîþ ÷è ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ïîä³¿,
ÿê³ çàãðîæóþòü îñîáèñò³é ÷è ãðîìàäñüê³é áåçïåö³, àáî ó ðàç³ áåçïîñåðåäíüîãî âèÿâëåííÿ òàêèõ çîáîâ’ÿçàíèé âæèòè çàõîä³â äî ïîïåðåäæåííÿ ³ ïðèïèíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, ðÿòóâàííÿ ëþäåé, ïîäàííÿ
äîïîìîãè îñîáàì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, âñòàíîâëåííÿ ³ çàòðèìàííÿ îñ³á,
ÿê³ â÷èíèëè ïðàâîïîðóøåííÿ, îõîðîíè ì³ñöÿ ïîä³¿ ³ ïîâ³äîìèòè ïðî
öå â íàéáëèæ÷èé ï³äðîçä³ë ì³ë³ö³¿.
Стаття 11. Права міліції

Ì³ë³ö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ’ÿçê³â íàäàºòüñÿ
ïðàâî:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне поперед126
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ження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення,
а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені цим
Законом заходи примусу;
2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні
для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль
за виконанням яких покладено на міліцію;
3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у
зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у
встановленому законом порядку;
4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному
впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної
поведінки;
5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:
• осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, – на строки і в
порядку, передбачені законом;
• осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, – на
строк, встановлений судом, але не більше десяти діб;
• 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, а у необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин
правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово
прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;
• неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, –
на строк до передачі законним представникам або до влаштування
у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно
небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, – до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники, але не більш як на 8 годин;
• осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, –
до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години;
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• осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо
їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо
вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, – до передачі їх в спеціальні медичні
заклади або для доставки до місця проживання, а при відсутності
таких – до їх витвереження;
• осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, – на строк до 30
діб з санкції прокурора;
• осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму або наркоманії, – на строк до 3 діб;
• військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під
ознаки злочину або адміністративного правопорушення, – до передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України або військового командування;
• осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, – до
передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24 години;
6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що
знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та
предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на
шкоду їх здоров’ю;
7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
8) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні
правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських об’єднань
або трудових колективів;
9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та
інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом,
гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відео128
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зйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;
11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за
бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а
також осіб, підданих адміністративному арешту;
12) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;
13) вести профілактичний облік правопорушників, криміналістичний та оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, покладеними на міліцію цим Законом;
14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних
повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;
15) входити безперешкодно у будь-який час доби:
а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій,
в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів,
переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;
б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі
переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує
життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;
в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень.
У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до їх подолання, передбачених цим Законом;
16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях
підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки,
запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;
17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ
і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на
письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комер129
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ційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що
знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації,
яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі,
встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
18) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;
19) вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення
причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
20) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти
з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки,
охорони життя і здоров’я людей;
21) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців,
при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках
вулиць і автомобільних шляхів; зупиняти транспортні засоби в разі
порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про
технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою; оглядати транспортні засоби
і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться,
товарно-транспортним документам, наявність страхового поліса
(сертифіката), про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів; проводити технічний огляд автомототранспорту;
• організовувати при необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб,
які перебувають у стані сп’яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках
права керування транспортними засобами;
• використовувати передбачені нормативними актами технічні
засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього
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руху, забороняти експлуатацію транспортних засобів, технічний
стан яких загрожує безпеці дорожнього руху чи навколишнього
середовища або номери агрегатів яких не відповідають записам у
реєстраційних документах; затримувати і доставляти у встановленому порядку транспортні засоби для тимчасового зберігання на
спеціальних майданчиках чи стоянках;
• відвідувати підприємства, установи й організації для виконання
контрольних і профілактичних функцій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
• вимагати від відповідних організацій усунення порушень правил утримання шляхів, обмежувати або забороняти проведення
ремонтно-будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і
автомобільних шляхах, якщо при цьому не додержуються вимоги
по забезпеченню громадської безпеки;
22) анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл
на придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні встановлених правил користування і поводження з ними або при
недоцільності їх дальшого зберігання, вилучати при необхідності
зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища, закривати
стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та піротехнічні підприємства, магазини, що торгують зброєю і боєприпасами, до усунення порушень відповідних правил;
• анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та
боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші
одурманюючі засоби, хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законодавством;
• оглядати з участю адміністрації підприємств, установ, організацій
приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові, наркотичні та сильнодіючі хімічні, отруйні та радіоактивні речовини і матеріали, з метою перевірки додержання правил поводження з ними;
• оглядати зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання;
23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені
або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, зни131
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щувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;
24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання
якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах
порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено
до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій
відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.
Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб’єктів
господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата
його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку
та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових
осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на
перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу
міліції, скріпленого печаткою органу міліції;
• за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться
перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду – в присутності понятих та керівників
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії
із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису
документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та
архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;
25) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також
попутним транспортом. Працівники підрозділів міліції на транспорті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього, мають право
на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. Під
час службових відряджень працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в
готелях при пред’явленні службового посвідчення і посвідчення про
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відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць;
26) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події,
стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують
невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію.
Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян
здійснюється відповідно до вимог статті 25 цього Закону та інших актів чинного законодавства;
27) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, – за їх згодою.
28) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою
встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили,
свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання
допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у
зв’язку з виконанням міліцією покладених на неї обов’язків.
Службові особи, які без поважних причин відмовились подати допомогу працівникові міліції в реалізації його прав, передбачених пунктами 24-28 статті 11, підлягають відповідальності за чинним законодавством;
29) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;
30) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;
31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам,
взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.
Ïðè çä³éñíåíí³ çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ, âèÿâëåííÿ ³ ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè
2, 3, àáçàöàìè äðóãèì, òðåò³ì, ÷åòâåðòèì, øîñòèì ïóíêòó 5, ïóíêòàìè

133

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
6-19, 23-31 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, íàäàþòüñÿ âèêëþ÷íî îðãàíàì
ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ó ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿.
Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

Ì³ë³ö³ÿ ìàº ïðàâî çàñòîñîâóâàòè çàõîäè ô³çè÷íîãî âïëèâó, ñïåö³àëüí³ çàñîáè ³ âîãíåïàëüíó çáðîþ ó âèïàäêàõ ³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì.
Çàñòîñóâàííþ ñèëè, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ³ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿
ïîâèííî ïåðåäóâàòè ïîïåðåäæåííÿ ïðî íàì³ð ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ÿêùî
äîçâîëÿþòü îáñòàâèíè. Áåç ïîïåðåäæåííÿ ô³çè÷íà ñèëà, ñïåö³àëüí³
çàñîáè ³ çáðîÿ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ, ÿêùî âèíèêëà áåçïîñåðåäíÿ
çàãðîçà æèòòþ àáî çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí ÷è ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿.
Çàáîðîíÿºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè çàõîäè ô³çè÷íîãî âïëèâó, ñïåö³àëüí³ çàñîáè ³ âîãíåïàëüíó çáðîþ äî æ³íîê ç ÿâíèìè îçíàêàìè âàã³òíîñò³, îñ³á ïîõèëîãî â³êó àáî ç âèðàæåíèìè îçíàêàìè ³íâàë³äíîñò³ òà
ìàëîë³òí³õ, êð³ì âèïàäê³â â÷èíåííÿ íèìè ãðóïîâîãî íàïàäó, ùî çàãðîæóº æèòòþ ³ çäîðîâ’þ ëþäåé, ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, àáî çáðîéíîãî
íàïàäó ÷è çáðîéíîãî îïîðó.
Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ óíèêíóòè çàñòîñóâàííÿ ñèëè âîíà íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè ì³ðè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà
ì³ë³ö³þ îáîâ’ÿçê³â ³ ìàº çâîäèòèñü äî ì³í³ìóìó ìîæëèâîñò³ çàâäàííÿ
øêîäè çäîðîâ’þ ïðàâîïîðóøíèê³â òà ³íøèõ ãðîìàäÿí. Ïðè çàâäàíí³
øêîäè ì³ë³ö³ÿ çàáåçïå÷óº ïîäàííÿ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì
â íàéêîðîòøèé ñòðîê.
Ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â ô³çè÷íîãî âïëèâó, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â,
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, à òàêîæ ïðî áóäü-ÿê³ óøêîäæåííÿ àáî ñìåðòü, ÿê³
ñïðè÷èíåí³ îñîá³ âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ ïðàö³âíèêîì ì³ë³ö³¿ çàõîä³â
ô³çè÷íîãî âïëèâó, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, ïðàö³âíèê
ì³ë³ö³¿ íåãàéíî òà ïèñüìîâî äîâîäèòü äî â³äîìà áåçïîñåðåäíüîãî íà÷àëüíèêà äëÿ ñïîâ³ùåííÿ ïðîêóðîðîâ³.
Ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü ïî çàñòîñóâàííþ ñèëè, â òîìó ÷èñë³
ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ³ çáðî¿, òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âñòàíîâëåíó çàêîíîì.
Стаття 13. Застосування засобів впливу

Ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ìàþòü ïðàâî çàñòîñîâóâàòè çàõîäè ô³çè÷íîãî âïëèâó, â òîìó ÷èñë³ ïðèéîìè ðóêîïàøíîãî áîþ, äëÿ ïðèïèíåííÿ
ïðàâîïîðóøåíü, ïîäîëàííÿ ïðîòèä³¿ çàêîííèì âèìîãàì ì³ë³ö³¿, ÿêà
çä³éñíþºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñèëè ùîäî ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ àáî

134

Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ» â³ä 20.12.1990 ð. (âèòÿãè)
³íøèõ îñ³á, ÿêùî ³íø³ ñïîñîáè áóëè çàñòîñîâàí³ òà íå çàáåçïå÷èëè
âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ì³ë³ö³þ îáîâ’ÿçê³â.
Ì³ë³ö³ÿ ìîæå íàïðàâëÿòè ñïåö³àëüí³ ï³äðîçä³ëè ì³ë³ö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëèøå çà ð³øåííÿì ñóää³ àáî ñóäó.
Äîçâ³ë íà íàïðàâëåííÿ ñïåö³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó ì³ë³ö³¿ íàäàºòüñÿ ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè ïåðåâ³ðêà ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ.
Îðãàíàì ì³ë³ö³¿ çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ô³çè÷íèé òà
ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþþ÷èìè
îðãàíàìè ïëàíîâèõ òà ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì äåìîíñòðàö³¿ çáðî¿, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, ïîãðîç ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Стаття 14. Застосування спеціальних засобів

Ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ìàþòü ïðàâî çàñòîñîâóâàòè íàðó÷íèêè, ãóìîâ³ êèéêè, çàñîáè çâ’ÿçóâàííÿ, ñëüîçîòî÷èâ³ ðå÷îâèíè, ñâ³òëîçâóêîâ³ ïðèñòðî¿ â³äâîë³êàþ÷î¿ ä³¿, ïðèñòðî¿ äëÿ â³äêðèòòÿ ïðèì³ùåíü
³ ïðèìóñîâî¿ çóïèíêè òðàíñïîðòó, âîäîìåòè, áðîíåìàøèíè òà ³íø³
ñïåö³àëüí³ ³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè, à òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ñëóæáîâèõ
ñîáàê ó òàêèõ âèïàäêàõ:

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що
створюють загрозу їх життю або здоров’ю;
2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;
3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення;
4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і
тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо
зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо є
підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди
оточуючим або собі;
5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів,
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей;
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6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які
виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю;
7) для звільнення заложників.
Âèä ñïåö³àëüíîãî çàñîáó, ÷àñ ïî÷àòêó òà ³íòåíñèâí³ñòü éîãî çàñòîñóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàíîâêè, ùî ñêëàëàñÿ,
õàðàêòåðó ïðàâîïîðóøåííÿ ³ îñîáè ïðàâîïîðóøíèêà.
Ïîâíèé ïåðåë³ê ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, à òàêîæ ïðàâèëà ¿õ çàñòîñóâàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà âèñíîâêîì
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè
Óêðà¿íè ³ ïóáë³êóþòüñÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї

Ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ÿê êðàéí³é çàõ³ä ìàþòü ïðàâî çàñòîñîâóâàòè
âîãíåïàëüíó çáðîþ ó òàêèõ âèïàäêàõ:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю,
а також звільнення заложників;
2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї,
якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;
3) для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств,
установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;
4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину
і яка намагається втекти;
5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається
втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника міліції;
6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження,
якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян
або працівника міліції.
Çàáîðîíÿºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè ³ âèêîðèñòîâóâàòè âîãíåïàëüíó çáðîþ
ïðè çíà÷íîìó ñêóï÷åíí³ ëþäåé, ÿêùî â³ä öüîãî ìîæóòü ïîñòðàæ äàòè
ñòîðîíí³ îñîáè.
Ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ìàþòü ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè çáðîþ äëÿ ïîäàííÿ ñèãíàëó òðèâîãè àáî âèêëèêó äîïîìîãè, äëÿ çíåøêîäæåííÿ
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òâàðèíè, ÿêà çàãðîæóº æèòòþ ³ çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí àáî ïðàö³âíèêà
ì³ë³ö³¿.
Ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ ìàº ïðàâî îãîëèòè âîãíåïàëüíó çáðîþ ³ ïðèâåñòè ¿¿ ó ãîòîâí³ñòü, ÿêùî ââàæàº, ùî â îáñòàíîâö³, ÿêà ñêëàëàñÿ,
ìîæóòü âèíèêíóòè ï³äñòàâè äëÿ ¿¿ çàñòîñóâàííÿ. Ñïðîáè îñîáè, ÿêà
çàòðèìóºòüñÿ ïðàö³âíèêîì ì³ë³ö³¿ ç îãîëåíîþ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ,
íàáëèçèòèñÿ äî íüîãî, ñêîðîòèâøè ïðè öüîìó âèçíà÷åíó íèì â³äñòàíü,
÷è äîòîðêíóòèñÿ äî éîãî çáðî¿, äàþòü ïðàö³âíèêîâ³ ì³ë³ö³¿ ïðàâî çàñòîñîâóâàòè âîãíåïàëüíó çáðîþ çã³äíî ç öèì Çàêîíîì.
Стаття 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного
працівника міліції

Ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ ìàº ïðàâî îãîëèòè âîãíåïàëüíó çáðîþ ³ ïðèâåñòè ¿¿ ó ãîòîâí³ñòü, ÿêùî ââàæàº, ùî â îáñòàíîâö³, ÿêà ñêëàëàñÿ,
ìîæóòü âèíèêíóòè ï³äñòàâè äëÿ ¿¿ çàñòîñóâàííÿ. Ïðè çàòðèìàíí³
çëî÷èíö³â ÷è ïðàâîïîðóøíèê³â àáî îñ³á, ÿêèõ ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ çàï³äîçðèâ ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â ÷è ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ ïðè ïåðåâ³ðö³ äîêóìåíò³â ó ï³äîçð³ëèõ îñ³á, ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ ìîæå ïðèâåñòè ó
ãîòîâí³ñòü âîãíåïàëüíó çáðîþ, ùî º ïîïåðåäæåííÿì ïðî ìîæëèâ³ñòü
¿¿ çàñòîñóâàííÿ.
Ñïðîáà îñîáè, ÿêà çàòðèìóºòüñÿ ïðàö³âíèêîì ì³ë³ö³¿ ³ç âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ â ðóêàõ, íàáëèçèòèñü äî íüîãî, ñêîðîòèâøè ïðè öüîìó
âèçíà÷åíó íèì â³äñòàíü, ÷è äîòîðêíóòèñü äî çáðî¿, äàþòü ïðàö³âíèêîâ³ ì³ë³ö³¿ ïðàâî çàñòîñóâàòè âîãíåïàëüíó çáðîþ.
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Закон України «Про оперативно-розшукову
діяльність» від 18.02.1992 р. (витяги)

Стаття 1. Завдання оперативно-розшукової діяльності

Çàâäàííÿì îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ïîøóê ³ ô³êñàö³ÿ ôàêòè÷íèõ äàíèõ ïðî ïðîòèïðàâí³ ä³ÿííÿ îêðåìèõ îñ³á òà ãðóï,
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ðîçâ³äóâàëüíî – ï³äðèâíó ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àëüíèõ ñëóæá ³íîçåìíèõ äåðæàâ òà îðãàí³çàö³é ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü òà â
³íòåðåñàõ êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, à òàêîæ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ³íòåðåñàõ áåçïåêè ãðîìàäÿí, ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè.
Стаття 2. Поняття оперативно-розшукової діяльності

Îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâà ä³ÿëüí³ñòü – öå ñèñòåìà ãëàñíèõ ³ íåãëàñíèõ ïîøóêîâèõ, ðîçâ³äóâàëüíèõ òà êîíòððîçâ³äóâàëüíèõ çàõîä³â,
ùî çä³éñíþþòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì îïåðàòèâíèõ òà îïåðàòèâíî-òåõí³÷íèõ çàñîá³â.
…
Ñòàòòÿ 8. Ïðàâà ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çä³éñíþþòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü Îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëàì äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü
îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 6 öüîãî Çàêîíó ï³äñòàâ íàäàºòüñÿ ïðàâî:

1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
2) проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання
товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у
фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою
виявлення та документування фактів протиправних діянь. Порядок
проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання
визначається нормативними актами Міністерства внутрішніх справ
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України, податкової міліції, Служби безпеки України, погодженими
з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;
3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;
4) витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб
життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів;
5) проводити операції по захопленню злочинців, припиненню злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;
6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або
мешканців для з’ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;
7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину, документи
та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому
числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення,
транспортні засоби, на земельні ділянки;
8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з останнім,
із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості.
Про необхідність такого проникнення виноситься постанова, яка затверджується начальником відповідного органу;
9) знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні
засоби отримання інформації;
10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення;
11) здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів,
інших технічних засобів;
12) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
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13) встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності;
14) отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за
винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та
загрозу безпеці суспільства і держави;
15) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення,
транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій,
а так само за згодою осіб – житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;
16) створювати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів;
17) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи;
18) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами про
міліцію, Службу безпеки, Прикордонні війська, державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб.
Íåãëàñíå ïðîíèêíåííÿ äî æèòëà ÷è äî ³íøîãî âîëîä³ííÿ îñîáè, çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç êàíàë³â çâ’ÿçêó, êîíòðîëü çà ëèñòóâàííÿì,
òåëåôîííèìè ðîçìîâàìè, òåëåãðàôíîþ òà ³íøîþ êîðåñïîíäåíö³ºþ,
çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðîâîäÿòüñÿ çà ð³øåííÿì ñóäó, ïðèéíÿòèì çà ïîäàííÿì êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî îïåðàòèâíîãî ï³äðîçä³ëó àáî éîãî çàñòóïíèêà. Ïðî îòðèìàííÿ òàêîãî äîçâîëó ñóäó àáî ïðî â³äìîâó â íüîìó çàçíà÷åí³ îñîáè
ïîâ³äîìëÿþòü ïðîêóðîðó ïðîòÿãîì äîáè. Çàñòîñóâàííÿ öèõ çàõîä³â
ïðîâîäèòüñÿ âèêëþ÷íî ç ìåòîþ çàïîá³ãòè çëî÷èíîâ³ ÷è ç’ÿñóâàòè ³ñòèíó ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ÿêùî ³íøèì ñïîñîáîì îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ íåìîæëèâî. Çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåííÿ
çàçíà÷åíèõ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë ç
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè, ÿêèé ï³äëÿãàº âèêîðèñòàííþ ÿê äæåðåëî
äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³
Âèêëþ÷íî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ðîçâ³äóâàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ çîâí³øíüî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, çàïîá³ãàííÿ ³ ïðèïèíåííÿ ðîçâ³äóâàëüíî-ï³äðèâíèõ ïîñÿãàíü ñïåö³àëüíèõ ñëóæá ³íîçåìíèõ
äåðæàâ òà ³íîçåìíèõ îðãàí³çàö³é çàçíà÷åí³ çàõîäè ìîæóòü çä³éñíþâà-
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òèñü â ïîðÿäêó, óçãîäæåíîìó ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè òà
Ãîëîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.
Äëÿ âèêîíàííÿ îêðåìèõ äîðó÷åíü â õîä³ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü çàëó÷àòèñü ïðàö³âíèêè ³íøèõ ï³ä³ðîçä³ë³â.
Ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèïèíåííÿì ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ ñòàòòåþ, íàäàþòüñÿ âèêëþ÷íî îðãàíàì
ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ó ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿.
Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення оперативнорозшукової діяльності

Ó êîæíîìó âèïàäêó íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâîäèòüñÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâà ñïðàâà.
Ïîñòàíîâà ïðî çàâåäåííÿ òàêî¿ ñïðàâè ï³äëÿãàº çàòâåðäæåííþ íà÷àëüíèêîì îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñëóæáè áåçïåêè, ïðèêîðäîííèõ
â³éñüê, îõîðîíè âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, îïåðàòèâíîãî ï³äðîçä³ëó ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿, îðãàíó, óñòàíîâè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè àáî éîãî óïîâíîâàæåíèì
çàñòóïíèêîì.
Êîíòðîëü çà îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ çä³éñíþºòüñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ïî îõîðîí³ äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè,
Óïðàâë³ííÿì äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ Óêðà¿íè, Äåðæàâíèì äåïàðòàìåíòîì Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, ðîçâ³äóâàëüíèì îðãàíîì Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè.
Íà îñîáó, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ â ï³äãîòîâö³ àáî â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäó àáî óõèëÿºòüñÿ
â³ä â³äáóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ, áåçâ³ñòè çíèêëà, âåäåòüñÿ
ò³ëüêè îäíà îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâà ñïðàâà. Áåç çàâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ñïðàâè ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â,
êð³ì âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ö³º¿ ñòàòò³, çàáîðîíÿºòüñÿ. Ïðî çàâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ñïðàâè âèíîñèòüñÿ ïîñòàíîâà, ÿêà çàòâåðäæóºòüñÿ íà÷àëüíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì
çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñëóæáè áåçïåêè,
ï³äðîçä³ëó ïðèêîðäîííèõ â³éñüê, Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè, ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, îïåðàòèâíîãî ï³äðîçä³ëó ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿, îðãàíó àáî óñòàíîâè âèêî-
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íàííÿ ïîêàðàíü. Ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷àþòüñÿ ì³ñöå òà ÷àñ ¿¿ ñêëàäàííÿ,
ïîñàäà îñîáè, ÿêà âèíîñèòü ïîñòàíîâó, ¿¿ ïð³çâèùå, ï³äñòàâà òà ìåòà
çàâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ñïðàâè.
Ïðè ïåðåâ³ðö³ îñ³á ó çâ’ÿçêó ç äîïóñêîì ¿õ äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, à òàêîæ äî ðîáîòè ç ÿäåðíèìè ìàòåð³àëàìè òà íà ÿäåðíèõ óñòàíîâêàõ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâà ñïðàâà íå çàâîäèòüñÿ. Òàêà ïåðåâ³ðêà
ïîâèííà òðèâàòè íå á³ëüø ÿê îäèí ì³ñÿöü.
Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå äîïóñêàºòüñÿ ïîðóøåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà þðèäè÷íèõ îñ³á.
Îêðåì³ îáìåæåííÿ öèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ìàþòü âèíÿòêîâèé ³ òèì÷àñîâèé õàðàêòåð ³ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü ëèøå çà ð³øåííÿì ñóäó ùîäî îñîáè, â ä³ÿõ ÿêî¿ º îçíàêè òÿæêîãî çëî÷èíó, òà ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä
³íøèõ îñ³á, áåçïåêè ñóñï³ëüñòâà.
Ïðè íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äàº êåð³âíèê â³äïîâ³äíîãî îïåðàòèâíîãî
ï³äðîçä³ëó, ÿêèé íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàêîíí³ñòü çä³éñíþâàíèõ
çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ïðè çàñòîñóâàíí³ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â ïðàö³âíèêè
îïåðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â çîáîâ’ÿçàí³ âðàõîâóâàòè ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü
ñòóïåíþ ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü òà çàãðîç³ ³íòåðåñàì ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè.
Ó âèïàäêàõ ïîðóøåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè àáî þðèäè÷íèõ
îñ³á â ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ
ó ðàç³, ÿêùî ïðè÷åòí³ñòü äî ïðàâîïîðóøåííÿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþâàëèñü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³ çàõîäè, íå ï³äòâåðäèëàñü, Ñëóæáà
áåçïåêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé êîì³òåò ó ñïðàâàõ îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé äåïàðòàìåíò Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ
ïîêàðàíü àáî ðîçâ³äóâàëüíèé îðãàí Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè
çîáîâ’ÿçàí³ íåâ³äêëàäíî ïîíîâèòè ïîðóøåí³ ïðàâà ³ â³äøêîäóâàòè çàïîä³ÿí³ ìàòåð³àëüí³ òà ìîðàëüí³ çáèòêè â ïîâíîìó îáñÿç³.
Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè òà ³íø³ îñîáè ìàþòü ïðàâî ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðÿäêó îäåðæàòè â³ä îðãàí³â, íà ÿê³ ïîêëàäåíî çä³éñíåííÿ
îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïèñüìîâå ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó
îáìåæåííÿ ¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä òà îñêàðæèòè ö³ ä³¿.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåäàâàòè ³ ðîçãîëîøóâàòè â³äîìîñò³ ïðî çàõîäè
áåçïåêè òà îñ³á, âçÿòèõ ï³ä çàõèñò, íåðîçêðèò³ çëî÷èíè àáî òàê³, ùî
ìîæóòü çàøêîäèòè ñë³äñòâó ÷è ³íòåðåñàì ëþäèíè, áåçïåö³ Óêðà¿íè.
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Ï³äðîçä³ëè, ùî âèêîðèñòîâóþòü àâòîìàòèçîâàí³ ³íôîðìàö³éí³
ñèñòåìè â îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³, ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè
ìîæëèâ³ñòü âèäàâàòè äàí³ ïðî îñîáó íà çàïèò îðãàí³â ðîçñë³äóâàííÿ,
ïðîêóðàòóðè, ñóäó. Â ì³ñöÿõ çáåð³ãàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïîâèííà áóòè ãàðàíòîâàíà ¿¿ äîñòîâ³ðí³ñòü òà íàä³éí³ñòü îõîðîíè.
Îäåðæàí³ âíàñë³äîê îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äîìîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ, ÷åñò³, ã³äíîñò³ ëþäèíè,
ÿêùî âîíè íå ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³¿ ïðî â÷èíåííÿ çàáîðîíåíèõ çàêîíîì ä³é, çáåð³ãàííþ íå ï³äëÿãàþòü ³ ïîâèíí³ áóòè çíèùåí³.
Íå ï³äëÿãàþòü ïåðåäà÷³ ³ ðîçãîëîøåííþ ðåçóëüòàòè îïåðàòèâíîðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ, à òàêîæ â³äîìîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ, ÷åñò³, ã³äíîñò³ ëþäèíè. Çà ïåðåäà÷ó ³ ðîçãîëîøåííÿ öèõ â³äîìîñòåé ïðàö³âíèêè îïåðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â, à òàêîæ îñîáè, ÿêèì ö³
â³äîìîñò³ áóëè äîâ³ðåí³ ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ñòàëè â³äîì³ ïî ñëóæá³ àáî ðîáîò³, ï³äëÿãàþòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, êð³ì âèïàäê³â ðîçãîëîøåííÿ
³íôîðìàö³¿ ïðî íåçàêîíí³ ä³¿, ùî ïîðóøóþòü ïðàâà ëþäèíè.
Îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç òèì÷àñîâèì îáìåæåííÿì ïðàâ ëþäèíè, ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ òÿæêèì çëî÷èíàì, ¿õ ïðèïèíåííÿ ³ ðîçêðèòòÿ, ðîçøóêó îñ³á, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä â³äáóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ àáî áåçâ³ñòè çíèêëè, çàõèñòó æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, æèòëà ³ ìàéíà ïðàö³âíèê³â ñóäó ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
òà îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³, ïðèïèíåííÿ
ðîçâ³äóâàëüíî-ï³äðèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòè Óêðà¿íè. Ó ðàç³ îïåðàòèâíî¿
íåîáõ³äíîñò³ íåâ³äêëàäíîãî çä³éñíåííÿ öèõ çàõîä³â îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³ ï³äðîçä³ëè çîáîâ’ÿçàí³ ïðîòÿãîì 24 ãîäèí ïîâ³äîìèòè ñóä àáî
ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ òà ï³äñòàâè äëÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ.
Â³çóàëüíå ñïîñòåðåæåííÿ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ äàíèõ ïðî îñîáó òà ïðî ¿¿ çâ’ÿçêè ó ðàç³, êîëè º ôàêòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî íåþ ãîòóºòüñÿ àáî â÷èíåíî òÿæêèé çëî÷èí, äëÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ âêàçóþòü íà îçíàêè òàêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïðàö³âíèê³â ñóäó ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
òà îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³, ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé òà áëèçüêèõ ðîäè÷³â öèõ îñ³á.
Äëÿ îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ çàáîðîíÿºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè òåõí³÷í³ çàñîáè, ïñèõîòðîïí³, õ³ì³÷í³ òà ³íø³ ðå÷îâèíè, ÿê³ ïðèãí³÷óþòü
âîëþ àáî çàâäàþòü øêîäè çäîðîâ’þ ëþäåé òà íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùó.
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Закон України «Про звернення громадян»
від 02.10.1996 р. (витяги)
Стаття 1. Звернення громадян

Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîñàäîâèõ îñ³á â³äïîâ³äíî äî ¿õ ôóíêö³îíàëüíèõ
îáîâ’ÿçê³â ³ç çàóâàæåííÿìè, ñêàðãàìè òà ïðîïîçèö³ÿìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ¿õ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàÿâîþ àáî êëîïîòàííÿì ùîäî ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ òà îñîáèñòèõ ïðàâ ³
çàêîííèõ ³íòåðåñ³â òà ñêàðãîþ ïðî ¿õ ïîðóøåííÿ.
Â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ïðàö³âíèêè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ äåðæàâíî¿ áåçïåêè ìàþòü ïðàâî ïîäàâàòè çâåðíåííÿ, ÿê³ íå ñòîñóþòüñÿ
¿õ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îñîáè, ÿê³ íå º ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè ³ çàêîííî çíàõîäÿòüñÿ íà
¿¿ òåðèòîð³¿, ìàþòü òàêå æ ïðàâî íà ïîäàííÿ çâåðíåííÿ, ÿê ³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè.
...
Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Ï³ä çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ñë³ä ðîçóì³òè âèêëàäåí³ â ïèñüìîâ³é
àáî óñí³é ôîðì³ ïðîïîçèö³¿ (çàóâàæåííÿ), çàÿâè (êëîïîòàííÿ) ³ ñêàðãè.
Ïðîïîçèö³ÿ (çàóâàæåííÿ) – çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, äå âèñëîâëþþòüñÿ ïîðàäà, ðåêîìåíäàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â, ïîñàäîâèõ îñ³á,
à òàêîæ âèñëîâëþþòüñÿ äóìêè ùîäî âðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà óìîâ æèòòÿ ãðîìàäÿí, âäîñêîíàëåííÿ ïðàâîâî¿ îñíîâè äåðæàâíîãî ³ ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ òà ³íøèõ ñôåð
ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè ³ ñóñï³ëüñòâà.
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Çàÿâà (êëîïîòàííÿ) – çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ³ç ïðîõàííÿì ïðî
ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ çàêð³ïëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ òà ÷èíèì çàêîíîäàâñòâîì ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â àáî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà ÷è íåäîë³êè â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè,
äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, ïîñàäîâèõ îñ³á, à òàêîæ âèñëîâëåííÿ äóìêè
ùîäî ïîë³ïøåííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Êëîïîòàííÿ – ïèñüìîâå çâåðíåííÿ
ç ïðîõàííÿì ïðî âèçíàííÿ çà îñîáîþ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó, ïðàâ ÷è
ñâîáîä òîùî.
Ñêàðãà – çâåðíåííÿ ç âèìîãîþ ïðî ïîíîâëåííÿ ïðàâ ³ çàõèñò çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, ïîðóøåíèõ ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ), ð³øåííÿìè äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ïîñàäîâèõ îñ³á.
Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність),
які можуть бути оскаржені

Äî ð³øåíü, ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³), ÿê³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³, íàëåæàòü òàê³ ó ñôåð³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âíàñë³äîê ÿêèõ:

• порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
• створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і
законних інтересів чи свобод;
• незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або
його незаконно притягнуто до відповідальності.
Стаття 5. Вимоги до звернення

Çâåðíåííÿ àäðåñóþòüñÿ îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì íåçàëåæíî
â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàííÿì ãðîìàäÿí àáî ïîñàäîâèì îñîáàì,
äî ïîâíîâàæåíü ÿêèõ íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ
ïèòàíü.
Ó çâåðíåíí³ ìàº áóòè çàçíà÷åíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ,
çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿, çàÿâè ÷è ñêàðãè, ïðîõàííÿ ÷è âèìîãè.
Çâåðíåííÿ ìîæå áóòè óñíèì (âèêëàäåíèì ãðîìàäÿíèíîì ³ çàïèñàíèì ïîñàäîâîþ îñîáîþ íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³) ÷è ïèñüìîâèì,
íàä³ñëàíèì ïîøòîþ àáî ïåðåäàíèì ãðîìàäÿíèíîì äî â³äïîâ³äíîãî
îðãàíó, óñòàíîâè îñîáèñòî ÷è ÷åðåç óïîâíîâàæåíó íèì îñîáó, ÿêùî
ö³ ïîâíîâàæåííÿ îôîðìëåí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
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Çâåðíåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíî ÿê îêðåìîþ îñîáîþ (³íäèâ³äóàëüíå), òàê ³ ãðóïîþ îñ³á (êîëåêòèâíå).
Ïèñüìîâå çâåðíåííÿ ïîâèííî áóòè ï³äïèñàíî çàÿâíèêîì (çàÿâíèêàìè) ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè.
Çâåðíåííÿ, îôîðìëåíå áåç äîòðèìàííÿ öèõ âèìîã, ïîâåðòàºòüñÿ
çàÿâíèêîâ³ ç â³äïîâ³äíèìè ðîç’ÿñíåííÿìè íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç äåñÿòü
äí³â â³ä äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 7 öüîãî Çàêîíó.
...
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті
та розгляді звернення

Çâåðíåííÿ, îôîðìëåí³ íàëåæíèì ÷èíîì ³ ïîäàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó ïðèéíÿòòþ òà ðîçãëÿäó.
Çàáîðîíÿºòüñÿ â³äìîâà â ïðèéíÿòò³ òà ðîçãëÿä³ çâåðíåííÿ ç ïîñèëàííÿì íà ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè, ïàðò³éíó íàëåæí³ñòü, ñòàòü, â³ê, â³ðîñïîâ³äàííÿ, íàö³îíàëüí³ñòü ãðîìàäÿíèíà, íåçíàííÿ ìîâè çâåðíåííÿ.
ßêùî ïèòàííÿ, ïîðóøåí³ â îäåðæàíîìó îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí àáî
ïîñàäîâèìè îñîáàìè çâåðíåíí³, íå âõîäÿòü äî ¿õ ïîâíîâàæåíü, âîíî
â òåðì³í íå á³ëüøå ï’ÿòè äí³â ïåðåñèëàºòüñÿ íèìè çà íàëåæí³ñòþ
â³äïîâ³äíîìó îðãàíó ÷è ïîñàäîâ³é îñîá³, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ãðîìàäÿíèíó, ÿêèé ïîäàâ çâåðíåííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî çâåðíåííÿ íå ì³ñòèòü
äàíèõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèéíÿòòÿ îáãðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ îðãàíîì
÷è ïîñàäîâîþ îñîáîþ, âîíî â òîé æå òåðì³í ïîâåðòàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíó ç â³äïîâ³äíèìè ðîç’ÿñíåííÿìè.
Çàáîðîíÿºòüñÿ íàïðàâëÿòè ñêàðãè ãðîìàäÿí äëÿ ðîçãëÿäó Òèì
îðãàíàì àáî ïîñàäîâèì îñîáàì, ä³¿ ÷è ð³øåííÿ ÿêèõ îñêàðæóþòüñÿ.
...
Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання
звернення і неприпустимість примушування їх
до його подання

Çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåñë³äóâàííÿ ãðîìàäÿí ³ ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé çà ïîäàííÿ çâåðíåííÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ïîñàäîâèõ îñ³á çà êðèòèêó ó çâåðíåíí³ ¿õ
ä³ÿëüíîñò³ òà ð³øåíü.
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Í³õòî íå ìîæå áóòè ïðèìóøåíèé äî ïîäàííÿ âëàñíîãî ÷è ï³äïèñàííÿ êîëåêòèâíîãî çâåðíåííÿ àáî ó÷àñò³ â àêö³ÿõ íà ï³äòðèìêó
çâåðíåíü ³íøèõ îñ³á ÷è îðãàí³çàö³é.
Стаття 10. Заборона розголошення відомостей,
що містяться у зверненнях

Íå äîïóñêàºòüñÿ ðîçãîëîøåííÿ îäåðæàíèõ ³ç çâåðíåíü â³äîìîñòåé ïðî îñîáèñòå æèòòÿ ãðîìàäÿí áåç ¿õ çãîäè ÷è â³äîìîñòåé, ùî
ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó àáî ³íøó òàºìíèöþ, ÿêà îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì,
òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêùî öå óùåìëþº ïðàâà ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè ãðîìàäÿí. Íå äîïóñêàºòüñÿ ç’ÿñóâàííÿ äàíèõ ïðî îñîáó ãðîìàäÿíèíà,
ÿê³ íå ñòîñóþòüñÿ çâåðíåííÿ. Íà ïðîõàííÿ ãðîìàäÿíèíà, âèñëîâëåíå
â óñí³é ôîðì³ àáî çàçíà÷åíå â òåêñò³ çâåðíåííÿ, íå ï³äëÿãàº ðîçãîëîøåííþ éîãî ïð³çâèùå, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè.
Öÿ çàáîðîíà íå ïîøèðþºòüñÿ íà âèïàäêè ïîâ³äîìëåííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ ó çâåðíåíí³, îñîáàì, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî
âèð³øåííÿ ñïðàâè.
...
Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

Ä³ÿ öüîãî Çàêîíó íå ïîøèðþºòüñÿ íà ïîðÿäîê ðîçãëÿäó çàÿâ ³
ñêàðã ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì, öèâ³ëüíî-ïðîöåñóàëüíèì, òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì ³ çàêîíîäàâñòâîì ïðî
çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿.
...
Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàííÿ
ãðîìàäÿí, ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ (çàóâàæåííÿ) òà ïîâ³äîìèòè ãðîìàäÿíèíà ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó.
Ïðîïîçèö³¿ (çàóâàæåííÿ) Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, Ãåðî¿â Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³, ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ðîçãëÿäàþòüñÿ ïåðøèìè êåð³âíèêàìè äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é îñîáèñòî.
Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïîñàäîâ³
îñîáè, êåð³âíèêè òà ïîñàäîâ³ îñîáè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, äî ïîâíîâàæåíü
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ÿêèõ íàëåæèòü ðîçãëÿä çàÿâ (êëîïîòàíü), çîáîâ’ÿçàí³ îá’ºêòèâíî ³ â÷àñíî ðîçãëÿäàòè ¿õ, ïåðåâ³ðÿòè âèêëàäåí³ â íèõ ôàêòè, ïðèéìàòè ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ çàáåçïå÷óâàòè ¿õ âèêîíàííÿ,
ïîâ³äîìëÿòè ãðîìàäÿí ïðî íàñë³äêè ðîçãëÿäó çàÿâ (êëîïîòàíü).
Çàÿâè (êëîïîòàííÿ) Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, Ãåðî¿â Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³, ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ðîçãëÿäàþòüñÿ
ïåðøèìè êåð³âíèêàìè äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é îñîáèñòî.
Â³äïîâ³äü çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàÿâ (êëîïîòàíü) â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó äàºòüñÿ òèì îðãàíîì, ÿêèé îòðèìàâ ö³ çàÿâè ³ äî
êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî âõîäèòü âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çàÿâàõ (êëîïîòàííÿõ) ïèòàíü, çà ï³äïèñîì êåð³âíèêà àáî îñîáè, ÿêà âèêîíóº éîãî
îáîâ’ÿçêè.
Ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ âèìîã, âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³
(êëîïîòàíí³), äîâîäèòüñÿ äî â³äîìà ãðîìàäÿíèíà â ïèñüìîâ³é ôîðì³
ç ïîñèëàííÿì íà Çàêîí ³ âèêëàäåííÿì ìîòèâ³â â³äìîâè, à òàêîæ ³ç
ðîç’ÿñíåííÿì ïîðÿäêó îñêàðæåííÿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ.
Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Ñêàðãà íà ä³¿ ÷è ð³øåííÿ îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, îá’ºäíàííÿ
ãðîìàäÿí, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîñàäîâî¿ îñîáè ïîäàºòüñÿ ó
ïîðÿäêó ï³äëåãëîñò³ âèùîìó îðãàíó àáî ïîñàäîâ³é îñîá³, ùî íå ïîçáàâëÿº ãðîìàäÿíèíà ïðàâà çâåðíóòèñÿ äî ñóäó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà, à â ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî îðãàíó àáî íåçãîäè ãðîìàäÿíèíà ç ïðèéíÿòèì çà ñêàðãîþ ð³øåííÿì – áåçïîñåðåäíüî äî ñóäó.
Ñêàðãè Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, Ãåðî¿â Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³,
³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ðîçãëÿäàþòüñÿ ïåðøèìè êåð³âíèêàìè äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é îñîáèñòî.
Ñêàðãè íà ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â êîëåêòèâíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, þðèäè÷íèõ
îñ³á, ñòâîðåíèõ íà îñíîâ³ êîëåêòèâíî¿ âëàñíîñò³, à òàêîæ íà ð³øåííÿ
âèùèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â âèð³øóþòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.
Ãðîìàäÿíèí ìîæå ïîäàòè ñêàðãó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíó íà öå ³íøó îñîáó. Ñêàðãà â ³íòåðåñàõ íåïîâíîë³òí³õ ³ íåä³ºçäàòíèõ îñ³á ïîäàºòüñÿ ¿õ çàêîííèìè ïðåäñòàâíèêàìè.
Ñêàðãà â ³íòåðåñàõ ãðîìàäÿíèíà çà éîãî óïîâíîâàæåííÿì, îôîðìëåíèì ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, ìîæå áóòè ïîäàíà ³íøîþ
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îñîáîþ, òðóäîâèì êîëåêòèâîì àáî îðãàí³çàö³ºþ, ÿêà çä³éñíþº ïðàâîçàõèñíó ä³ÿëüí³ñòü.
Äî ñêàðãè äîäàþòüñÿ íàÿâí³ ó ãðîìàäÿíèíà ð³øåííÿ àáî êîï³¿
ð³øåíü, ÿê³ ïðèéìàëèñÿ çà éîãî çâåðíåííÿì ðàí³øå, à òàêîæ ³íø³
äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè, ÿê³ ï³ñëÿ ¿¿ ðîçãëÿäó ïîâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíèíó.
Стаття 17. Термін подання скарги

Ñêàðãà íà ð³øåííÿ, ùî îñêàðæóâàëîñü, ìîæå áóòè ïîäàíà äî îðãàíó àáî ïîñàäîâ³é îñîá³ âèùîãî ð³âíÿ ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ç ìîìåíòó
éîãî ïðèéíÿòòÿ, àëå íå ï³çí³øå îäíîãî ì³ñÿöÿ ç ÷àñó îçíàéîìëåííÿ
ãðîìàäÿíèíà ç ïðèéíÿòèì ð³øåííÿì. Ñêàðãè, ïîäàí³ ç ïîðóøåííÿì
çàçíà÷åíîãî òåðì³íó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Ïðîïóùåíèé ç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè òåðì³í ìîæå áóòè ïîíîâëåíèé
îðãàíîì ÷è ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ùî ðîçãëÿäàº ñêàðãó.
Ð³øåííÿ âèùîãî äåðæàâíîãî îðãàíó, ÿêèé ðîçãëÿäàâ ñêàðãó, â
ðàç³ íåçãîäè ç íèì ãðîìàäÿíèíà ìîæå áóòè îñêàðæåíî äî ñóäó â òåðì³í, ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Ãðîìàäÿíèí, ÿêèé çâåðíóâñÿ ³ç çàÿâîþ ÷è ñêàðãîþ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîñàäîâèõ îñ³á, ìàº ïðàâî:

• особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
• знайомитися з матеріалами перевірки;
• подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
• бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
• користуватися послугами адвоката або представника трудового
колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
• одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи
скарги;
• висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
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• вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом
порушень встановленого порядку розгляду звернень.
Стаття 19. Обов’язки органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàííÿ
ãðîìàäÿí, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿õ êåð³âíèêè òà ³íø³ ïîñàäîâ³
îñîáè â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çîáîâ’ÿçàí³:

• об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
• у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина
до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти
про це мотивовану постанову;
• на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
• скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають
• закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
• забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання
прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;
• письмово повідомляти громадянина про результати перевірки
заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
• вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом
порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину
в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено
порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого
самоврядування, трудового колективу чи об’єднання громадян за
місцем проживання громадянина;
• у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
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• не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
• особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи
скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про
хід цієї роботи.
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ òà çà íàÿâíîñò³ ìîæëèâîñòåé ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïîêëàäàºòüñÿ íà ïîñàäîâó îñîáó ÷è ï³äðîçä³ë ñëóæáîâîãî àïàðàòó, ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåí³ çä³éñíþâàòè öþ ðîáîòó, â
ìåæàõ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü. Öå ïîëîæåííÿ íå ñêàñîâóº âèìîãè àáçàöó äåâ’ÿòîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³.
Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Çâåðíåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ³ âèð³øóþòüñÿ ó òåðì³í íå á³ëüøå îäíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ ¿õ íàäõîäæåííÿ, à ò³, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî
âèâ÷åííÿ, – íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå ï’ÿòíàäöÿòè äí³â â³ä äíÿ ¿õ
îòðèìàííÿ. ßêùî â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í âèð³øèòè ïîðóøåí³ ó çâåðíåíí³ ïèòàííÿ íåìîæëèâî, êåð³âíèê â³äïîâ³äíîãî îðãàíó, ï³äïðèºìñòâà,
óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ àáî éîãî çàñòóïíèê âñòàíîâëþþòü íåîáõ³äíèé
òåðì³í äëÿ éîãî ðîçãëÿäó, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îñîá³, ÿêà ïîäàëà
çâåðíåííÿ. Ïðè öüîìó çàãàëüíèé òåðì³í âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó çâåðíåíí³, íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñîðîêà ï’ÿòè äí³â.
Íà îáãðóíòîâàíó ïèñüìîâó âèìîãó ãðîìàäÿíèíà òåðì³í ðîçãëÿäó
ìîæå áóòè ñêîðî÷åíî â³ä âñòàíîâëåíîãî ö³ºþ ñòàòòåþ òåðì³íó.
Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì ï³ëüãè, ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó.
...
Стаття 22. Особистий прийом громадян

Êåð³âíèêè òà ³íø³ ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí çîáîâ’ÿçàí³ ïðîâîäèòè îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí.
Ïðèéîì ïðîâîäèòüñÿ ðåãóëÿðíî ó âñòàíîâëåí³ äí³ òà ãîäèíè, ó
çðó÷íèé äëÿ ãðîìàäÿí ÷àñ, çà ì³ñöåì ¿õ ðîáîòè ³ ïðîæèâàííÿ.
Ãðàô³êè ïðèéîìó äîâîäÿòüñÿ äî â³äîìà ãðîìàäÿí.
Ïîðÿäîê ïðèéîìó ãðîìàäÿí â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ
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íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá’ºäíàííÿõ ãðîìàäÿí âèçíà÷àºòüñÿ
¿õ êåð³âíèêàìè.
Óñ³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³ ðåºñòðóþòüñÿ.
ßêùî âèð³øèòè ïîðóøåí³ â óñíîìó çâåðíåíí³ ïèòàííÿ áåçïîñåðåäíüî íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³ íåìîæëèâî, âîíî ðîçãëÿäàºòüñÿ ó òîìó æ
ïîðÿäêó, ùî é ïèñüìîâå çâåðíåííÿ. Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ãðîìàäÿíèíó ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïèñüìîâî àáî óñíî, çà áàæàííÿì ãðîìàäÿíèíà.
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Закон України «Про попереднє ув’язнення»
від 30.06.1993 р.
Стаття 1. Попереднє ув’язнення

Ïîïåðåäíº óâ’ÿçíåííÿ â³äïîâ³äíî äî êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè º çàïîá³æíèì çàõîäîì ùîäî îáâèíóâà÷åíîãî, ï³äñóäíîãî, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé ìîæå
áóòè ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, òà çàñóäæåíîãî, âèðîê ùîäî ÿêîãî íå íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè.
Ïîðÿäîê ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ öèì Çàêîíîì,
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì ³ Âèïðàâíî-òðóäîâèì êîäåêñàìè Óêðà¿íè òà ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà.
Òðèìàííÿ îñ³á, âçÿòèõ ï³ä âàðòó, â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà çä³éñíþºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ íåóõèëüíîãî äîäåðæàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, âèìîã Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè, ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ ïðàâîâèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â ïîâîäæåííÿ
ç óâ’ÿçíåíèìè ³ íå ìîæå ïîºäíóâàòèñÿ ç íàâìèñíèìè ä³ÿìè, ùî çàâäàþòü ô³çè÷íèõ ÷è ìîðàëüíèõ ñòðàæäàíü àáî ïðèíèæóþòü ëþäñüêó
ã³äí³ñòü.
...
Стаття 3. Підстави для попереднього ув’язнення

Ï³äñòàâîþ äëÿ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ º âìîòèâîâàíå ð³øåííÿ
ñóäó ïðî îáðàííÿ ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, âèíåñåíå
â³äïîâ³äíî äî Êðèì³íàëüíîãî ³ Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè.
Стаття 4. Установи для попереднього ув’язнення

Óñòàíîâàìè äëÿ òðèìàííÿ îñ³á, ùîäî ÿêèõ ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä
îáðàíî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, º ñë³ä÷³ ³çîëÿòîðè Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, ãàóïòâàõòè Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè
ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, à òàêîæ òþðìè Äåðæàâíîãî
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äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, ùî âèêîíóþòü
³ ôóíêö³¿ ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîð³â. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ
ïîòðåáîþ â ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é, ö³ îñîáè ìîæóòü ïåðåáóâàòè â
³çîëÿòîðàõ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ.
Ïîðÿäîê ³ òåðì³í òðèìàííÿ îñ³á, âçÿòèõ ï³ä âàðòó, â ³çîëÿòîð³
òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, íà ãàóïòâàõò³ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè àáî â òþðì³ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
ßêùî îñîáè, ÿê³ â³äáóâàþòü ïîêàðàííÿ â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ
âîë³ ÷è äèñöèïë³íàðíèõ áàòàëüéîíàõ, ïðèòÿãàþòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ ³íøîãî çëî÷èíó ³ ùîäî íèõ ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä îáðàíî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, òî âîíè çà ïîñòàíîâîþ îñîáè, ÿêà
ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó øòðàôíîìó ³çîëÿòîð³
âèïðàâíî-òðóäîâî¿ êîëîí³¿ àáî â äèñöèïë³íàðíîìó ³çîëÿòîð³ âèõîâíî-òðóäîâî¿ êîëîí³¿ ÷è íà ãàóïòâàõò³ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè.
Ó âèïàäêàõ ³ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ âèïðàâíî-òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì, çàñóäæåí³ çà ¿õ ïèñüìîâîþ çãîäîþ ìîæóòü áóòè çàëèøåí³
äëÿ ðîáîòè ïî ãîñïîäàðñüêîìó îáñëóãîâóâàííþ ÷è áëàãîóñòðîþ ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà (òþðìè).
Стаття 5. Забезпечення порядку тримання під вартою
у місцях попереднього ув’язнення

Çàáåçïå÷åííÿ ïîðÿäêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îñ³á ó ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà àäì³í³ñòðàö³þ ì³ñöü ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ, ÿêà ä³º â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó òà ³íøèõ àêò³â
çàêîíîäàâñòâà.
Стаття 6. Правове становище осіб, які перебувають
у місцях попереднього ув’язнення

Îñîáè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ, ìàþòü îáîâ’ÿçêè ³ ïðàâà, âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì äëÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ç îáìåæåííÿìè, ùî ïåðåäáà÷åí³ öèì Çàêîíîì ³ âèïëèâàþòü ç
ðåæèìó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
Ïðàâîâå ñòàíîâèùå ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí ³ îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ùî ïåðåäáà÷àº ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè öèõ îñ³á ï³ä
÷àñ ïåðåáóâàííÿ ¿õ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ç îáìåæåííÿìè, ÿê³ âñòàíîâëåí³ öèì Çàêîíîì ³ âèïëèâàþòü ç ðåæèìó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
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Íå äîïóñêàºòüñÿ íàäàííÿ áóäü-ÿêèõ ï³ëüã ÷è ïåðåâàã îñîáàì, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ, çàëåæíî â³ä ¿õ ðàñîâî¿, íàö³îíàëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³, ñòàâëåííÿ äî ðåë³ã³¿, ìàéíîâîãî
ñòàíó, ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â òà ìèíóëèõ çàñëóã.
Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув’язнення

Ðåæèì ó ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ, òîáòî ïîðÿäîê ³ óìîâè
òðèìàííÿ îñ³á, âçÿòèõ ï³ä âàðòó, òà íàãëÿäó çà íèìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ, âñòàíîâëþºòüñÿ öèì Çàêîíîì òà
³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè.
Îñíîâíèìè âèìîãàìè ðåæèìó â ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ
º ³çîëÿö³ÿ îñ³á, âçÿòèõ ï³ä âàðòó, ïîñò³éíèé íàãëÿä çà íèìè ³ ðîçä³ëüíå òðèìàííÿ ¿õ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 8 öüîãî Çàêîíó.
Îñîáè, ùîäî ÿêèõ ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä îáðàíî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó,
ï³äëÿãàþòü îáøóêó, ìåäè÷íîìó îãëÿäó, äàêòèëîñêîïóâàííþ ³ ôîòîãðàôóâàííþ; ¿õ îçíàéîìëþþòü ç ïðàâàìè, îáîâ’ÿçêàìè òà âèìîãàìè
ðåæèìó. Ðå÷³, ÿê³ º ïðè íèõ, à òàêîæ ïåðåäà÷³ ³ ïîñèëêè, ùî íàäõîäÿòü íà ¿õ ³ì’ÿ, ï³äëÿãàþòü îãëÿäó, à ëèñòóâàííÿ – ïåðåãëÿäó. ¯ì
çàáîðîíÿºòüñÿ ìàòè ïðè ñîá³ ãðîø³ òà ö³íí³ ðå÷³, à òàêîæ ïðåäìåòè, íå äîçâîëåí³ äëÿ çáåð³ãàííÿ â ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ.
Âèëó÷åí³ ó íèõ ïðè äîñòàâëåíí³ â ì³ñöÿ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ
ãðîø³ çàðàõîâóþòüñÿ íà ¿õ îñîáîâ³ ðàõóíêè, à ö³íí³ ðå÷³ ³ ïðåäìåòè
çäàþòüñÿ íà çáåð³ãàííÿ; ãðîø³ òà ö³íí³ ðå÷³, îäåðæàí³ øëÿõîì îáìàíó ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ àáî äæåðåëî îäåðæàííÿ ÿêèõ íå âñòàíîâëåíî, ïåðåäàþòüñÿ â äîõîä äåðæàâè
çà ìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ íà÷àëüíèêà óñòàíîâè äëÿ ïîïåðåäíüîãî
óâ’ÿçíåííÿ, ñàíêö³îíîâàíîþ ïðîêóðîðîì, êîï³ÿ ÿêî¿ ïðèºäíóºòüñÿ
äî îñîáîâî¿ ñïðàâè îñîáè, ÿêà òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ. Îáøóê ñï³âðîá³òíèêà êàäðîâîãî ñêëàäó ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó Óêðà¿íè, âçÿòîãî ï³ä âàðòó, òà îãëÿä éîãî ðå÷åé çä³éñíþþòüñÿ ò³ëüêè â ïðèñóòíîñò³
îô³ö³éíèõ ïðåäñòàâíèê³â öüîãî îðãàíó.
Îñîáè, ÿê³ çàõîäÿòü íà òåðèòîð³þ óñòàíîâè àáî âèõîäÿòü ç íå¿,
ï³äëÿãàþòü îãëÿäó.
Стаття 8. Роздільне тримання у місцях попереднього
ув’язнення

Âçÿòèõ ï³ä âàðòó îñ³á òðèìàþòü ó ìàëîì³ñíèõ àáî çàãàëüíèõ êàìåðàõ. Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ñë³ä÷î¿ òàºìíèö³,
çàõèñòó óâ’ÿçíåíèõ â³ä ìîæëèâèõ ïîñÿãàíü íà ¿õ æèòòÿ ÷è çàïîá³ãàí-
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íÿ â÷èíåííþ íèìè íîâîãî çëî÷èíó, àáî çà íàÿâíîñò³ íà òå ìåäè÷íèõ
ï³äñòàâ çà ìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ îñîáè, óñòàíîâè, â ïðîâàäæåíí³
ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ñïðàâà, ÷è íà÷àëüíèêà óñòàíîâè äëÿ ïîïåðåäíüîãî
óâ’ÿçíåííÿ, ñàíêö³îíîâàíîþ ïðîêóðîðîì, ¿õ ìîæóòü òðèìàòè â îäèíî÷íèõ êàìåðàõ. Çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó äî íåïîâíîë³òí³õ íå äîïóñêàºòüñÿ, à â ðàç³ âèíèêíåííÿ çàãðîçè ¿õ æèòòþ âîíè ïåðåâîäÿòüñÿ
äî ³íøî¿ ìàëîì³ñíî¿ àáî çàãàëüíî¿ êàìåðè.
Îñ³á, âçÿòèõ ï³ä âàðòó, ðîçì³ùóþòü ó êàìåðàõ ç äîäåðæàííÿì òàêèõ âèìîã ³çîëÿö³¿:

• чоловіків – окремо від жінок;
• неповнолітніх – окремо від дорослих. У виняткових випадках, з
метою запобігання порушенням режиму в камерах, де тримають
неповнолітніх, допускається з санкції прокурора тримання не більше двох дорослих, які вперше притягаються до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що не є тяжкими та особливо
тяжкими;
• взятих під варту співробітників кадрового складу розвідувальних органів України – окремо від інших осіб, які перебувають під
вартою;
• осіб, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності, – окремо від осіб, які раніше притягалися до кримінальної
відповідальності;
• осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, –
окремо від осіб, які не перебували в місцях позбавлення волі;
• осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні тяжких та
особливо тяжких злочинів, – окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;
• осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні злочинів проти
основ національної безпеки України, – як правило, окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;
• осіб, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, служби безпеки, прокуратури, юстиції та в суді, – окремо від інших осіб, які
перебувають під вартою;
• засуджених – окремо від осіб, які перебувають під вартою;
• іноземних громадян і осіб без громадянства – як правило, окремо
від інших осіб, які перебувають під вартою.
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Çàñóäæåíèõ äî äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ òðèìàþòü ³çîëüîâàíî
â³ä óñ³õ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä âàðòîþ.
Îáâèíóâà÷åíèõ àáî ï³äîçðþâàíèõ â îäí³é ³ ò³é æå ñïðàâ³ çà íàÿâíîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ îñîáè àáî îðãàíó, ó ïðîâàäæåíí³ ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ñïðàâà, òðèìàþòü ðîçä³ëüíî.
Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ â ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñöü ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ îñ³á, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä âàðòîþ, âñòàíîâëþºòüñÿ Äåðæàâíèì äåïàðòàìåíòîì Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, Â³éñüêîâîþ ñëóæáîþ ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç Ãåíåðàëüíîþ
ïðîêóðàòóðîþ Óêðà¿íè.
Стаття 9. Права осіб, взятих під варту

Îñîáè, âçÿò³ ï³ä âàðòó, ìàþòü ïðàâî:

• на захист відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
• знайомитися з правилами тримання під вартою;
мна щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам
і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим
з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки
встановлюється до двох годин;
• одержувати два рази на місяць передачі або посилки та грошові
перекази і передачі;
• купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного
мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове
приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;
• користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінальної справи;
• користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших
осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та придбаними через торговельну мережу;
• відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню
предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у місцях
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попереднього ув’язнення порядок, а також не обмежуються права
інших осіб;
• на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не допускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за винятком
невідкладних випадків;
• звертатись із скаргами, заявами та листами до державних органів і
службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.
Âçÿò³ ï³ä âàðòó æ³íêè âïðàâ³ ìàòè ïðè ñîá³ ä³òåé â³êîì äî òðüîõ
ðîê³â.
Âçÿò³ ï³ä âàðòó ìîëîä³ ãðîìàäÿíè (â³êîì â³ä 14 äî 28 ðîê³â) ìàþòü
ïðàâî îòðèìóâàòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íó äîïîìîãó ñïåö³àë³ñò³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³. Îñ³á, ÿê³ â³äáóâàþòü ïîêàðàííÿ ó
ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, â ðàç³ îáðàííÿ ùîäî íèõ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó â çâ’ÿçêó ç ïðîâàäæåííÿì â ³íø³é ñïðàâ³,
òðèìàþòü â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë, óñòàíîâëåíèõ öèì Çàêîíîì. Îäåðæàííÿ öèìè îñîáàìè ïîñèëîê ³ ïåðåäà÷, à òàê ñàìî êóï³âëÿ íèìè
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ³ ïðåäìåò³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ
â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Âèïðàâíî-òðóäîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ
âèäó ðåæèìó âèïðàâíî-òðóäîâî¿ êîëîí³¿, ïðèçíà÷åíîãî ¿ì Äåðæàâíèì
äåïàðòàìåíòîì Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.
Ïåðåë³ê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ³ ïðåäìåò³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³,
ÿê³ çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåäàâàòè îñîáàì, âçÿòèì ï³ä âàðòó, âñòàíîâëþºòüñÿ Äåðæàâíèì äåïàðòàìåíòîì Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü,
Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç Ãåíåðàëüíîþ ïðîêóðàòóðîþ Óêðà¿íè.
Стаття 10. Обов’язки осіб, взятих під варту

Îñîáè, âçÿò³ ï³ä âàðòó, çîáîâ’ÿçàí³:

• додержувати порядку, встановленого в місцях попереднього
ув’язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації;
• дотримувати санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері;
• бути ввічливими до працівників місця попереднього ув’язнення,
а також поміж собою; не вступати в суперечки з представниками
адміністрації, не принижувати їх гідність, не протидіяти виконанню ними своїх обов’язків;
• бережливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна
місця попереднього ув’язнення.
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Закон України «Про демократичний цивільний
контроль над Воєнною організацією
і правоохоронними органами держави»
від 19.06.2003 р. (витяги)
...
Стаття 2. Основні завдання цивільного контролю

Äåìîêðàòè÷íèé öèâ³ëüíèé êîíòðîëü íàä Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ
òà ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè äåðæàâè (äàë³ – öèâ³ëüíèé êîíòðîëü) –
êîìïëåêñ çä³éñíþâàíèõ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè
ïðàâîâèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, ³íôîðìàö³éíèõ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
íåóõèëüíîãî äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ é â³äêðèòîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ
ñêëàäîâèõ ÷àñòèí Âîºííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äåðæàâè, ñïðèÿííÿ ¿õí³é åôåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ ³ âèêîíàííþ ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é, çì³öíåííþ äåðæàâíî¿ òà â³éñüêîâî¿ äèñöèïë³íè.
Öèâ³ëüíèé êîíòðîëü ìàº çàáåçïå÷óâàòè:

• пріоритет політичних підходів до вирішення питань військового
будівництва, спрямування діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів на реалізацію визначених засадами внутрішньої і зовнішньої політики завдань у сфері
національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності з метою
становлення і розвитку громадянського суспільства та зміцнення
конституційного правопорядку в державі, здійснення визначених
Конституцією України функцій у сфері національної безпеки, оборони та зміцнення громадського порядку;
• дотримання законності в діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави;
• підтримання політичної стабільності в суспільстві, створення
умов, які унеможливлюють використання Збройних Сил Украї159
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ни та інших військових формувань, правоохоронних органів для
обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх
діяльності, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій,
громадських організацій;
• попередження та недопущення порушень конституційних прав
і свобод, захист законних інтересів громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України, інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України, та у правоохоронних органах, осіб, звільнених з військової служби, а також
членів їхніх сімей;
• урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських організацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань
діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань,
правоохоронних органів та посадових осіб у сфері оборони, національної безпеки, зміцнення громадського порядку і законності;
• виділення відповідно до законів у необхідних обсягах і раціональне використання бюджетних коштів, спрямованих на утримання і
функціонування Воєнної організації та правоохоронних органів
держави, зокрема на реформування Збройних Сил України;
• використання за цільовим і функціональним призначенням державного майна, переданого в управління Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, а також правоохоронним
органам;
• своєчасне, повне і достовірне інформування органів державної
влади та суспільства про діяльність Збройних Сил України, інших
військових формувань, правоохоронних органів, забезпечення її
відповідності вимогам Конституції і законів України, нормам міжнародного права, реальній військовополітичній і криміногенній
обстановці, завданням забезпечення надійної оборони і безпеки
держави, зміцнення громадського порядку.
Стаття 3. Правові основи цивільного контролю

Ïðàâîâèìè îñíîâàìè öèâ³ëüíîãî êîíòðîëþ íàä Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè äåðæàâè º Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, öåé òà ³íø³ çàêîíè Óêðà¿íè, à òàêîæ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, çãîäà
íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè.
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Стаття 4. Принципи здійснення цивільного контролю

Öèâ³ëüíèé êîíòðîëü íàä Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè äåðæàâè çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³:

• верховенства права, неухильного дотримання вимог законодавства, яким регулюються цивільно-військові відносини, діяльність
Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів;
• розмежування функцій і повноважень політичного керівництва
Воєнною організацією держави і правоохоронною діяльністю та
професійного військового управління Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, унеможливлення дублювання їхніх функцій;
• взаємодії й відповідальності органів державної влади та органів
військового управління і правоохоронних органів у межах, визначених законодавством, за здійснення оборонної політики та
політики у справі зміцнення законності й громадського порядку,
за своєчасне і всебічне матеріально-фінансове забезпечення Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної організації,
правоохоронних органів держави для виконання покладених на
них функцій;
• деполітизації та деідеологізації контролю. Службові (посадові)
особи, здійснюючи згідно із цим Законом функції контролю у сфері
оборони і безпеки держави та правоохоронної діяльності, не можуть бути зв’язані рішеннями політичних партій чи громадських
організацій;
• прозорості видатків на національну безпеку і оборону, правоохоронну діяльність, утилізацію та ліквідацію озброєнь, попередження і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;
• здійснення діяльності Збройних Сил України, інших військових
формувань на принципах єдиноначальництва і суворої дисципліни;
• відкритості для суспільства інформації про діяльність Збройних
Сил України та інших складових частин Воєнної організації, правоохоронних органів держави, яка не становить державну таємницю, з урахуванням визначеної законами специфіки державних
правоохоронних органів;
• відповідальності посадових осіб за своєчасність, повноту і достовірність інформації, що надається, та за реагування на звернен161
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ня громадян, громадських організацій, виступи засобів масової
інформації;
• судового захисту прав суб’єктів цивільного контролю.
Стаття 5. Предмет цивільного контролю

Ïðåäìåòîì öèâ³ëüíîãî êîíòðîëþ ó ñôåð³ îáîðîíè ³ áåçïåêè, ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè º:

• обґрунтованість рішень державних органів з військових питань та
питань правоохоронної діяльності з точки зору відповідності їх засадам внутрішньої і зовнішньої політики, міжнародним зобов’язанням
України за укладеними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
• хід виконання програм реформування Збройних Сил України, інших військових формувань, зокрема програм переведення Збройних Сил України на контрактну форму комплектування особовим
складом, вирішення проблем соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню або звільнені в запас
чи у відставку, забезпечення їх житлом та конверсії колишніх військових об’єктів, військового, військово-політичного та військовотехнічного співробітництва з іншими державами та міждержавними союзами, створення і розвитку виробництва нових видів
озброєнь та військової техніки, конверсії оборонних підприємств
і виробництв, відчуження і реалізації військового майна, приватизації підприємств, що віднесені до сфери управління Міністерства
оборони України та інших центральних органів виконавчої влади,
інших загальнодержавних програм у сфері оборони і національної
безпеки, правоохоронної діяльності; формування і реалізація кадрової політики в цих сферах;
• стан військово-патріотичного виховання молоді, підготовка громадян до захисту Батьківщини;
• питання експорту та імпорту озброєнь та військової техніки;
• дотримання вимог Конституції та Законів України стосовно прав
і свобод громадян, які перебувають на службі в Збройних Силах
України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, стану правової і соціальної захищеності осіб, які підлягають
призову на військову службу, проходять військову службу або знаходяться в запасі, а також звільнених з військової служби та членів
їхніх сімей;
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• формування, затвердження і використання визначених законом
про Державний бюджет України видатків на потреби оборони, національної безпеки, правоохоронної діяльності; дотримання бюджетного законодавства в цих сферах;
• формування, фінансове забезпечення і виконання оборонного замовлення, планів мобілізаційної підготовки і мобілізації, заходів
щодо утилізації та ліквідації озброєнь, попередження надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків;
• участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях і антитерористичних діях, спільних військових
навчаннях та інших акціях у рамках міжнародного військового та
військово-технічного співробітництва;
• дотримання законів України при вирішенні питань про допуск
підрозділів збройних сил інших держав на територію України та
під час перебування їх на її території;
• дотримання законності при розгляді органами державної влади,
військовими посадовими особами звернень і скарг військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей.
Стаття 6. Система та суб’єкти цивільного контролю

Ñèñòåìà öèâ³ëüíîãî êîíòðîëþ íàä Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè äåðæàâè ñêëàäàºòüñÿ ç:

• парламентського контролю;
• контролю, здійснюваного Президентом України;
• контролю з боку органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
• контролю з боку судових органів та нагляду з боку органів прокуратури;
• громадського контролю.
Ñóá’ºêòàìè öèâ³ëüíîãî êîíòðîëþ íàä Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ ³
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè äåðæàâè º:

• Верховна Рада України;
• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
• Президент України;
• Рада національної безпеки і оборони України;
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• Кабінет Міністрів України;
• центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом;
• органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом;
• прокуратура України;
• судові органи України;
• громадяни України та громадські організації, утворювані відповідно до Конституції України для здійснення та захисту прав і
свобод громадян та задоволення їхніх політичних, економічних,
соціальних, культурних інтересів;
• засоби масової інформації.
Стаття 7. Особливості та обмеження у здійсненні контролю

Ñóá’ºêòè öèâ³ëüíîãî êîíòðîëþ çä³éñíþþòü ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ó
ñôåð³ êîíòðîëþ ç äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ðåæèìó äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà â³äíåñåíà äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, à òàêîæ îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì äëÿ çàõèñòó ñòðàòåã³÷íèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ó òîìó ÷èñë³ â ðàç³ ââåäåííÿ íàäçâè÷àéíîãî ³
âîºííîãî ñòàíó.
Îïåðàòèâí³ òà ìîá³ë³çàö³éí³ ïëàíè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ
â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îïåðàòèâíî-ðîçïîðÿä÷³ ä³¿ ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á êîíòðîëþ ç áîêó ãðîìàäÿí òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é íå ï³äëÿãàþòü.
Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, ðîçâ³äóâàëüíèõ ³ êîíòððîçâ³äóâàëüíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, îïåðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â,
ÿê³ ïðîâîäÿòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, à òàêîæ ï³äðîçä³ë³â
ä³çíàííÿ òà äîñóäîâîãî ñë³äñòâà çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã
çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî Ñëóæáó áåçïåêè Óêðà¿íè», «Ïðî ðîçâ³äóâàëüí³
îðãàíè Óêðà¿íè», «Ïðî êîíòð ðîçâ³äóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü», «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü», «Ïðî Â³éñüêîâó ñëóæáó ïðàâîïîðÿäêó
â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè», ³íøèõ çàêîí³â òà Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
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Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.02. 1991 р.
№ 49 «Про затвердження Правил застосування
спеціальних засобів при охороні
громадського порядку»
I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
1. Ö³ Ïðàâèëà âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ
çàñîá³â îñîáîâèì ñêëàäîì ì³ë³ö³¿ òà ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè îðãàí³â
³ óñòàíîâ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè âíóòð³øí³õ â³éñüê, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ ãðîìàäñüêî¿
áåçïåêè, áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ (íàäàë³ – «ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿»),
òà ïåðåë³ê ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â.
2. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â º Çàêîí
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ» òà Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ â³ä 29 ëèñòîïàäà 1990 ð. «Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ïðî çì³öíåííþ çàêîííîñò³ ³
ïðàâîïîðÿäêó â ðåñïóáë³ö³».
3. Ñïåö³àëüí³ çàñîáè çàñòîñîâóþòüñÿ ó âèïàäêàõ, êîëè âèêîðèñòàíî ³ íå äàëè áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â óñ³ ³íø³ ôîðìè ïîïåðåäíüîãî âïëèâó íà ïðàâîïîðóøíèê³â:

а) для захисту громадян і самозахисту працівника міліції від нападу
та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;
б) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;
в) для відбиття нападу на будівлі , приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їхньої приналежності, або їх звільнення у разі захоплення;
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г) для затримання і доставлення до міліції або іншого службового
приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і утримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих
під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам
міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;
д) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених пунктів,
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей;
є) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які
виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю;
ж) для звільнення заложників.
4. Âèêîðèñòàííþ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, çà âèíÿòêîì íåîáõ³äíîñò³
â³äáèòòÿ ðàïòîâîãî íàïàäó íà ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿ òà çâ³ëüíåííÿ çàëîæíèê³â, ìàº ïåðåäóâàòè ïîïåðåäæåííÿ ïðî íàì³ð ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Ïîïåðåäæåííÿ ìîæå áóòè çðîáëåíî ãîëîñîì, à ïðè çíà÷í³é â³äñòàí³ àáî çâåðíåíí³ äî âåëèêî¿ ãðóïè ëþäåé – ÷åðåç ãó÷íîìîâí³ óñòàíîâêè, ï³äñèëþâà÷³ ìîâè, ³ â êîæíîìó âèïàäêó áàæàíî ð³äíîþ ìîâîþ îñ³á, ïðîòè ÿêèõ ö³ çàñîáè çàñòîñîâóâàòèìóòüñÿ, òà óêðà¿íñüêîþ
³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè íå ìåíø ÿê 2 ðàçè ç íàäàííÿì ÷àñó, äîñòàòíüîãî
äëÿ ïðèïèíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ.
5. Âèä ñïåö³àëüíîãî çàñîáó, ÷àñ ïî÷àòêó òà ³íòåíñèâí³ñòü éîãî
çàñòîñóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàíîâêè, ùî ñêëàëàñÿ,
õàðàêòåðó ïðàâîïîðóøåííÿ ³ îñîáè ïðàâîïîðóøíèêà.
6. Ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ïðèéìàº ñëóæáîâà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, àáî
êåð³âíèê êîíêðåòíî¿ îïåðàö³¿. Ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿, ÿê³ ä³þòü ³íäèâ³äóàëüíî, ïðèéìàþòü òàê³ ð³øåííÿ ñàìîñò³éíî. Ïðî çàñòîñóâàííÿ öèõ
çàñîá³â âîíè ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ äîïîâ³äàþòü áåçïîñåðåäíüîìó íà÷àëüíèêó ³ç çàçíà÷åííÿì: êîëè, äå, ïðîòè êîãî, çà ÿêèõ îáñòàâèí çàñòîñîâóâàëèñÿ ñïåö³àëüí³ çàñîáè òà íàñë³äê³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Ïðî ïîðàíåííÿ àáî ñìåðòü, ùî ñòàëèñÿ âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ
ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ çîáîâ’ÿçàíèé íåãàéíî ³ ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè áåçïîñåðåäíüîìó íà÷àëüíèêîâ³ äëÿ ñïîâ³ùåííÿ ïðîêóðîðîâ³.
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Íà÷àëüíèê îðãàíó ÷è óñòàíîâè âíóòð³øí³õ ñïðàâ, êîìàíäèð ÷àñòèíè âíóòð³øí³õ â³éñüê äîïîâ³äàº âèùåñòîÿùîìó êåð³âíèêó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ ³íôîðìóþòüñÿ êåð³âíèêè îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè.
7. Ó êîæíîìó âèïàäêó çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ çîáîâ’ÿçàí³ â íàéêîðîòø³ ñòðîêè çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ
ïîòåðï³ëèì íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè, ïîâ³äîìëÿþ÷è ë³êàðÿì ³ ìåäè÷íèì
çàêëàäàì, ÿêèé çàñ³á çàñòîñîâàíî â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó.
8. Çàáîðîíÿºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â:

а) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або
з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків
вчинення ними групового нападу, що реально загрожує життю і
здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору;
б) у приміщеннях і на земельних ділянках, які закріплено за дипломатичними, консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком випадків, коли від глави дипломатичного
або глави іншого відповідного представництва надійде прохання
застосувати вказані засоби проти правопорушників;
в) у приміщеннях або виробництвах, пов’язаних з виготовленням
вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих і лікувальних закладах.
9. Ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ïðîâàäèòüñÿ îãëÿä
ïðèì³ùåíü ³ ì³ñöåâîñò³ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ïîòåðï³ëèõ, ìîæëèâèõ
âîãíèù, ïîøêîäæåííÿ îá’ºêò³â æèòòºçàáåçïå÷åííÿ, à òàêîæ çáîðó
ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, ùî íå ñïðàöþâàëè, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ – äåãàçàö³ÿ.
10. Íà÷àëüíèêè îðãàí³â ³ óñòàíîâ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, êîìàíäèðè
ç’ºäíàíü ³ ÷àñòèí âíóòð³øí³õ â³éñüê ïîâèíí³ ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäèòè ðîáîòó ïî çàáåçïå÷åííþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ
çàñîá³â, ïðèòÿãàòè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè ¿õ íåïðàâîì³ðíå âèêîðèñòàííÿ;
• організовувати навчання особового складу застосування спеціальних засобів і підготовку кваліфікованих спеціалістів-інструкторів за затвердженою програмою; видавати особовому складу
спеціальні засоби тільки після складання кожним з них заліків з
правил та порядку їх застосування.
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Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ïî çàáåçïå÷åííþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ïðè îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî
ïîðÿäêó ïîêëàäàºòüñÿ íà Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
11. Ïðàâèëà åêñïëóàòàö³¿, òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáë³êó, ñïèñàííÿ òà çíèùåííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, íåîáõ³äí³
çàõîäè îáåðåæíîñò³ ïðè êîðèñòóâàíí³ íèìè, ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ îñîáîâîãî ñêëàäó âñòàíîâëþþòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

II. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
12. Ñïåö³àëüíèìè çàñîáàìè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè îõîðîí³
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, º:

а) засоби індивідуального захисту:
• шоломи (стальні армійські, «Сфера», каска захисна пластмасова)
• бронежилети
• протиударні та броньові щити;

б) засоби активної оборони:
• гумові кийки;
• кийки пластикові типу «тонфа»;
• наручники;
• електрошокові пристрої;
• патрони і пристрої для їх вітчизняного виробництва, споряджені
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії;
• ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами («Черемуха-1», «Черемуха-4», «Черемуха-5», «Черемуха-6», «Черемуха-7», «Черемуха-10», «Черемуха-12», «Сирень-1», «Сирень-2», «Сирень-3»);
• балончики, патрони, гранати та інші спецзасоби з препаратами
сльозоточивої та дратівної дії на основі природних капсаїциноїдів,
морфоліду пералгонової кислоти (МПК), ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛГОГЕН;

в) засоби забезпечення спеціальних операцій:
• ранцеві апарати «Облако»
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• світлошумова граната «Заря» та світлошумовий пристрій «Пламя»
• патрони з гумовою кулею «Волна-р»
• водомети
• бронемашини та інші транспортні засоби
• пристрій для примусової зупинки автотранспорту «Еж-М»;

г) пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками:
• малогабаритні підривні пристрої «Ключ», «Імпульс».

Ïðè îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ìîæóòü òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ñëóæáîâ³ ñîáàêè.

III. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АКТИВНОЇ ОБОРОНИ
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
13. Ïðè çàñòîñóâàíí³ íàðó÷íèê³â ïîòð³áíà ïåð³îäè÷íà (íå ð³äøå
ÿê ÷åðåç 2 ãîäèíè) ïåðåâ³ðêà ñòàíó ô³êñàö³¿ çàìê³â.
14. Çàáîðîíÿºòüñÿ íàíåñåííÿ óäàð³â êèéêîì:

• гумовим–поголові,шиї,ключичнійділянці,животу,статевихорганах;
• пластиковим типу «тонфа» – по голові, шиї, сонячному сплетінні,
ключичній ділянці, низу живота, статевих органах, нирках, копчику.
15. Ñâ³òëîøóìîâ³ çàñîáè â³äâîë³êàþ÷î¿ ä³¿ (ñâ³òëî øóìîâà ãðàíàòà «Çàðÿ», ñâ³òëîøóìîâèé ïðèñòð³é «Ïëàìÿ») çàñòîñîâóþòüñÿ íà
â³äñòàí³ íå áëèæ÷å äâîõ ìåòð³â â³ä ëþäèíè.
16. Âîäîìåòè çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ðîçñåðåäæåííÿ ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ áåçïîðÿäê³â ïðè òåìïåðàòóð³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íå íèæ÷å
0 ãðàäóñ³â Ñ.
17. Ïðè çàñòîñóâàíí³ ñëüîçîòî÷èâèõ ðå÷îâèí çàáîðîíÿºòüñÿ ïðèö³ëüíà ñòð³ëüáà ïî ïðàâîïîðóøíèêàõ, ðîçêèäàííÿ ³ â³äñòð³ëþâàííÿ
ãðàíàò ó íàòîâï, ïîâòîðíå çàñòîñóâàííÿ ¿õ ó ìåæàõ çîíè óðàæåííÿ â
ïåð³îä ä³¿ öèõ ðå÷îâèí.
«×åðåìóõà-1», «×åðåìóõà-4», «×åðåìóõà-12», «Ñèðåíü-3» òà «Îáëàêî» çàñòîñîâóþòüñÿ ò³ëüêè íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³.
18. Çàáîðîíÿºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè ïðèñòð³é òèïó «Åæ-Ì» äëÿ
ïðèìóñîâî¿ çóïèíêè àâòîòðàíñïîðòó, â òîìó ÷èñë³ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ùî çä³éñíþþòü ïåðåâåçåííÿ ëþäåé; àâòîòðàíñïîðòó, ïðèíàëåæíîãî äèïëîìàòè÷íèì, êîíñóëüñüêèì òà ³íøèì ïðåäñòàâíèöòâàì
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³íîçåìíèõ äåðæàâ; ìîòîöèêë³â, ìîòîêîëÿñîê, ìîòîðîëåð³â, ìîïåä³â,
à òàêîæ íà ã³ðñüêèõ øëÿõàõ àáî ä³ëÿíêàõ øëÿõ³â ç îáìåæåíîþ âèäèì³ñòþ, çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çäàõ, ìîñòàõ, øëÿõîïðîâîäàõ, åñòàêàäàõ,
ó òóíåëÿõ.
19. Ïàòðîíè ç ãóìîâîþ êóëåþ óäàðíî¿ íåïðîíèêëèâî¿ ä³¿ «Âîëíàð» â³äñòð³ëþþòüñÿ ç äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî êàðàá³íà íà â³äñòàí³ íå
áëèæ÷å 40 ìåòð³â â³ä ëþäèíè ³ ò³ëüêè ïî íèæí³é ÷àñòèí³ í³ã.
20. Çàáîðîíÿºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ìàëîãàáàðèòíèõ ï³äðèâíèõ ïðèñòðî¿â «Êëþ÷», «Èìïóëüñ» äëÿ â³äêðèòòÿ ïðèì³ùåíü, çàõîïëåíèõ
ïðàâîïîðóøíèêàìè, äå ïåðåáóâàþòü çàëîæíèêè.
21. Ïðè îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñëóæáîâ³ ñîáàêè, ÿê³ ïðîéøëè â³äïîâ³äíèé êóðñ äðåñèðóâàííÿ, âèçíàí³
ïðèäàòíèìè äëÿ ñëóæáîâîãî êîðèñòóâàííÿ ³ ïåðåáóâàþòü ó øòàòàõ
ï³äðîçä³ë³â ñëóæáîâîãî ñîáàê³âíèöòâà. Ïðàâî çàñòîñóâàííÿ ñëóæáîâèõ ñîáàê íàäàºòüñÿ ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿, ÿê³ íåñóòü ç íèìè ñëóæáó.
Ñëóæáîâ³ ñîáàêè çàñòîñîâóþòüñÿ íà äîâãîìó ³ êîðîòêîìó ïîâîäêàõ,
áåç ïîâîäêà, â íàìîðäíèêó ³ áåç íüîãî, âèõîäÿ÷è ç êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ.
22. Ìîäèô³êàö³¿ çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêòàõ «á», «â», «ã» ïóíêòó 12
öèõ Ïðàâèë ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèäîçì³íîþ ¿õ êîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³éíèõ ïàðàìåòð³â, ùî íå òÿãíóòü çà ñîáîþ çì³í
òàêòèêî-òåõí³÷íèõ âëàñòèâîñòåé, ââîäÿòüñÿ â ä³þ íàêàçàìè Ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ó ì³ðó ðîçðîáêè íîâèõ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â àêòèâíî¿ îáîðîíè ³ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíèõ îïåðàö³é, íå âêàçàíèõ ó öèõ
Ïðàâèëàõ, ¿õ ïåðåë³ê äîïîâíþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà
ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ âèñíîâêîì Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè.
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Наказ МВС України від 11.12.2005 р. № 1243
«Про Громадську раду при Міністерстві
внутрішніх справ України з питань
забезпечення прав людини»
Íà âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåìîêðàòè÷íèé öèâ³ëüíèé êîíòðîëü íàä Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè äåðæàâè», ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15 æîâòíÿ
2004 ðîêó ¹ 1378 «Äåÿê³ ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ó ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè», Ïîëîæåííÿ
ïðî Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 17 æîâòíÿ 2000 ðîêó ¹ 1138/2000, à òàêîæ
ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî âïðîâàäæåííÿ ïðàâîîõîðîííî¿
ïîë³òèêè â ãàëóç³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè, çì³öíåííÿ çàêîííîñò³,
ï³äâèùåííÿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè òà ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³ öüîãî ïèòàííÿ äëÿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè, àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñò³ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ðîçáóäîâ³ äåìîêðàòè÷íî¿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè ³ ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà

НАКАЗУЮ :
1. Ñòâîðèòè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Ãðîìàäñüêó ðàäó ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè (äàë³ – Ðàäà) ÿê
êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èé îðãàí.
2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Ãðîìàäñüêó ðàäó ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè
(äîäàºòüñÿ).
3. Çàòâåðäèòè ñêëàä Ðàäè òà ¿¿ â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ (äîäàºòüñÿ).
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4. Çàòâåðäèòè îïèñ ïîñâ³ä÷åííÿ ÷ëåíà Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè
Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ
ëþäèíè (äîäàºòüñÿ).
5. ÃÄ (Ïàâëåíêî Â.Î.) îðãàí³çóâàòè âèãîòîâëåííÿ ïîñâ³ä÷åíü
÷ëåí³â Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè.
6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³, çàñòóïíèêàì Ì³í³ñòðà, êåð³âíèêàì
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Ì³í³ñòåðñòâà íàäàâàòè ï³äòðèìêó â ðîáîò³ Ðàäè ç ìåòîþ âèð³øåííÿ ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ
ïðàâ ëþäèíè òà âäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ó öüîìó íàïðÿìêó.
7. Çàñòóïíèêîâ³ Ì³í³ñòðà Ïîðå÷ê³í³é Ë.Ñ., ÃÄ (Ïàâëåíêî Â.Î.)
âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè
Ðàäè.
8. Íà÷àëüíèêàì ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ïîì³÷íèêàì Ì³í³ñòðà (ïðåäñòàâíèêàì ó ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ) ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³ ðàäè íà ì³ñöÿõ òà ñïðèÿòè ¿õ àêòèâí³é ðîáîò³. Îáîâ’ÿçêè ùîäî êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ðàä ïîêëàñòè íà ïîì³÷íèê³â Ì³í³ñòðà (ïðåäñòàâíèê³â ó ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ).
9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Ì³í³ñòð

Þ.Â. Ëóöåíêî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Наказ МВС України
від 11.12 2005
ПОЛОЖЕННЯ
ïðî Ãðîìàäñüêó ðàäó ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè
1. Загальні положення

1.1. Ãðîìàäñüêà ðàäà ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè (äàë³ – Ðàäà) º êîíñóëüòàòèâíîäîðàä÷èì îðãàíîì, ÿêèé íàäàº êîíñóëüòàòèâíî-ìåòîäè÷íó äîïîìîãó
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü Ì³í³ñòåðñòâà ùîäî äîòðèìàííÿ
ïðàâ ëþäèíè, çä³éñíþº ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ
ëþäèíè òà ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
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1.2. Ðàäà ñòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ïèòàííÿõ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè, çì³öíåííÿ çàêîííîñò³, ï³äâèùåííÿ
ïðàâîâî¿ êóëüòóðè ñåðåä ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ðîçóì³ííÿ íèìè íåîáõ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè, óêð³ïëåííÿ âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè ïðàâîçàõèñíèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
ï³äâèùåííÿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè òà ñâ³äîìîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè.
1.3. Ðàäà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ ì³æíàðîäíèìè äîêóìåíòàìè ç ïðàâ ëþäèíè, ÿê³ ðàòèô³êîâàí³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, íîðìàìè ì³æíàðîäíî¿ î ïðàâà òà ì³æíàðîäíèìè óãîäàìè, Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ÌÂÑ Óêðà¿íè, à
òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.
1.4. Ð³øåííÿ Ðàäè íîñÿòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð.
2. Основні завдання і напрямки діяльності Ради

2.1. Ñïðèÿííÿ âïðîâàäæåííþ òà äîòðèìàííþ ïðèíöèï³â ïðàâ
ëþäèíè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
2.2. Àíàë³ç åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó
íàïðÿìêó äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè, ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèï³â â³äêðèòîñò³ é ãëàñíîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³¿, ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ ¿¿ àâòîðèòåòó â ñóñï³ëüñòâ³.
2.3. Ðîçðîáëåííÿ, îáãîâîðåííÿ òà ñïðèÿííÿ âïðîâàäæåííþ ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ ùîäî óêð³ïëåííÿ çàêîííîñò³ ² à äîòðèìàííÿ ïðàâ
ëþäèíè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
2.4. Ñïðèÿííÿ âäîñêîíàëåííþ ìåõàí³çì³â ñï³âïðàö³ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ òà ïðåäñòàâíèöüêî¿ âëàäè Óïîâíîâàæåíèì Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïðàâ ëþäèíè, êîì³òåòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè, ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íàóêîâèìè óñòàíîâàìè
ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ ãðîìàäÿí, äîòðèìàííÿ
çàêîííîñò³ òà ïðàâîïîðÿäêó, ôîðìóâàííÿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè íàñåëåííÿ.
2.5. Çä³éñíåííÿ åêñïåðòèçè ïðîãðàì, ³í³ö³àòèâ, îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Ì³í³ñòåðñòâà ñòîñîâíî äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè, óêð³ïëåííÿ çàêîííîñò³ òà ïðàâîïîðÿäêó.
2.6. Êîíñóëüòóâàííÿ êåð³âíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà ç ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè, ñêëàäíèõ ïîòî÷íèõ ïðîáëåì ïîë³òèêè, åêîíîì³êè, ñîö³îëîã³¿, ³íøèõ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÂÑ
Óêðà¿íè.
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3. Основні функції членів Ради

×ëåíè Ðàäè ïîâèíí³ âèêîíóâàòè òàê³ ôóíêö³¿:
3.1. Ïðàêòè÷íà òà ìåòîäè÷íà äîïîìîãà ó ôîðìóâàíí³ ä³ºâèõ ìåõàí³çì³â äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ.
3.2. Ðîçãëÿä çàÿâ ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á àáî ¿õí³õ àñîö³àö³é
ïðî íåäîòðèìàííÿ îðãàíàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, çàêð³ïëåíèõ V Êîíñòèòóö³¿, ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³ ³ íàö³îíàëüíîìó
çàêîíîäàâñòâ³.
3.3. ²íôîðìóâàííÿ çàÿâíèêà ïðî éîãî ïðàâà ³ íàÿâí³ ìîæëèâîñò³
ïðàâîâîãî çàõèñòó ³ ñïðèÿííÿ éîìó-â äîñòóï³ äî öèõ çàñîá³â.
3.4. Çä³éñíåííÿ ïîñåðåäíèöüêèõ ôóíêö³é äëÿ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä çà äîïîìîãîþ ïîãîäæóâàëüíî¿ ïðîöåäóðè.
3.5. Íàïðàâëåííÿ çàÿâ (â³ä ³ìåí³ çàÿâíèêà àáî â³ä ñâîãî ³ìåí³)
êîìïåòåíòíèì ïîñàäîâèì îñîáàì ÌÂÑ äëÿ âèð³øåííÿ ïî ñóò³.
3.6. Ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî ïîðóøåíü ïðàâ
ëþäèíè ïðàö³âíèêàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äîòðèìóþ÷èñü
ïðèíöèï³â íåâòðó÷àííÿ â îïåðàòèâíî-ñëóæáîâó ä³ÿëüí³ñòü.
3.7. Ïðèéíÿòòÿ âèñíîâê³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ãðîìàäñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ïåðåäà÷åþ ¿õ êåð³âíèöòâó îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ.
3.8. Ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷ òà áåñ³ä ç îñîáîâèì ñêëàäîì îðãàí³â òà
ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ïèòàíü ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, óìîâ
ïðàö³, ïðîáëåì äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.
3.9. Çàõèñò ïðàâ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.10. Çá³ð, ï³äãîòîâêà ³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, ùî
âêëþ÷àþòü âíóòð³øíº çàêîíîäàâñòâî (ó òîìó ÷èñë³ ³ìïëåìåíòîâàíå
ì³æíàðîäíå ïðàâî), ùî ñòîñóºòüñÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè îðãàíàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ, êîìåíòàð³ äî íüîãî, â³äïîâ³äí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ, òëóìà÷åííÿ âèùèìè ñóäîâèìè îðãàíàìè.
3.11. Ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ìåòîäèê ³ ïðîãðàì
âèêëàäàííÿ ïðàâ ëþäèíè äëÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè
ÌÂÑ, ó÷èëèù òà êóðñ³â ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè.
3.12. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñåì³íàð³â ç ïðàâ
ïîëèíè äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é.
3.13. Ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ êîíöåïö³é òà ïðîãðàì ç íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ä³ÿëüíîñò³ Ì³í³ñòåðñòâà â ãàëóç³ áîðîòüáè ç³ çëî-
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÷èíí³ñòþ, çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè
ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè.
3.14. Ðîç’ÿñíåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ çì³ñòó ïðîãðàì, ³í³ö³àòèâ, îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ÌÂÑ Óêðà¿íè, ïåðø çà âñå ùîäî äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè.
3.15. Ñïðèÿííÿ çì³öíåííþ çâ’ÿçê³â ÌÂÑ Óêðà¿íè ³ç çàñîáàìè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèñâ³òëåííþ éîãî ä³ÿëüíîñò³.
3.16. Ñïðèÿííÿ íàóêîâèì äîñë³äæåííÿì ó ñôåð³ äåðæàâè, ïðàâà,
äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè.
3.17. Ï³äãîòîâêà âèñíîâê³â ñòîñîâíî çàêîí³â, çàêîíîïðîåêò³â òà
³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ³ ïðîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó êîíòåêñò³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè.
3.18. Ìîí³òîðèíã çàêîíîäàâñòâà, ñóäîâî¿ é àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïðàêòèêè â êîíòåêñò³ äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.19. Ñïîñòåðåæåííÿ çà â³äïîâ³äí³ñòþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ïðàâîçàñòîñóâàëüíî¿ ïðàêòèêè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ì³æíàðîäíèì çîáîâ’ÿçàííÿì ó ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè.
3.20. Ï³äãîòîâêà ³ íàäàííÿ Ïàðëàìåíòó, Óðÿäó é ³íøèì îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè òà óïðàâë³ííÿ äîïîâ³äåé, àíàë³òè÷íèõ çàïèñîê, ðåêîìåíäàö³é é ïðîïîçèö³é, ùî ñòîñóþòüñÿ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðàâàìè ëþäèíè â êîíòåêñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.21. Ï³äòðèìàííÿ ðîáî÷èõ ñòîñóíê³â ³ç ïðàâîçàõèñíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ çä³éñíþþòü íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì
ïðàâ ëþäèíè.
4. Порядок формування та діяльності Ради

4.1. Ðàäó î÷îëþþòü ñï³âãîëîâè. Ñï³âãîëîâè îáèðàþòüñÿ ÷ëåíàìè
ñòðîêîì íà äâà ðîêè. Âîíè êîëåã³àëüíå ç ÷ëåíàìè Ðàäè âèçíà÷àþòü
ïð³îðèòåòè: íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³. Ñï³âãîëîâè âåäóòü çàñ³äàííÿ Ðàäè
â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ òà Ðåãëàìåíòó ðîáîòè Ãðîìàäñüêî¿
ðàäè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè (äîäàºòüñÿ).
4.2. Äî ñêëàäó Ðàäè ìîæóòü âêëþ÷àòèñÿ ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â
çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿, ñóäîâî¿ âëàäè, Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿
Ðàäè ç ïðàâ ëþäèíè, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðàâîçàõèñíîãî ñïðÿìóâàííÿ, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íàóêîâö³.
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4.3. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â Ðàäè âèçíà÷àºòüñÿ Ì³í³ñòðîì. Êîæåí ÷ëåí
Ðàäè ìîæå äîëó÷àòè äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ åêñïåðò³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà
ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.
4.4. Ðàäà ìîæå ñòâîðþâàòè ðîáî÷³ (åêñïåðòí³) òèì÷àñîâ³ òà ïîñò³éíî ä³þ÷³ ãðóïè ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, äî ðîáîòè
â ÿêèõ ìîæå çàëó÷àòè ñòîðîíí³õ åêñïåðò³â çà ïîãîäæåííÿì ç óñ³ìà
÷ëåíàìè Ðàäè. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â åêñïåðòíèõ ãðóï, à òàêîæ îñíîâí³
íàïðÿìêè, çà ÿêèìè âîíè ñòâîðþþòüñÿ, âèçíà÷àþòüñÿ ñï³âãîëîâàìè
Ðàäè çà ïîãîäæåííÿì ç óñ³ìà ¿¿ ÷ëåíàìè.
4 5. Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð, ÿêèé çàòâåðäæóºòüñÿ Ì³í³ñòðîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, î÷îëþº ñåêðåòàð³àò Ðàäè, îðãàí³çîâóº ïîòî÷íó
âçàºìîä³þ Ðàäè ç³ ñëóæáàìè ³ ï³äðîçä³ëàìè öåíòðàëüíîãî àïàðàòó
Ì³í³ñòåðñòâà. Ãîëîâíèìè óïðàâë³ííÿìè ÌÂÑ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é
Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, ì³ñò³ Êèºâ³ ¿ Êè¿âñüê³é îáëàñò³, óïðàâë³ííÿõ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â îáëàñòÿõ, ì³ñò³ Ñåâàñòîïîë³ òà íà òðàíñïîðò³, çàáåçïå÷óº
ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü Ðàäè, îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå òà
äîêóìåíòàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè, ó òîìó ÷èñë³ ôîðìóº
ïîðÿäîê äåííèé, ÿêèé âèíîñèòüñÿ íà çàòâåðäæåííÿ ÷ëåí³â Ðàäè, òà
ñïèñîê çàïðîøåíèõ îñ³á (çà ïîãîäæåííÿì ç ÷ëåíàìè Ðàäè). Äëÿ ïðîâåäåííÿ ö³º¿ ðîáîòè â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð çà
çãîäîþ ñï³âãîë³â Ðàäè ìîæå çàëó÷àòè ñïåö³àë³ñò³â â³äïîâ³äíèõ ñëóæá
ÌÂÑ Óêðà¿íè.
4.6. Ç ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ îáèðàºòüñÿ ñåêðåòàð Ðàäè, ÿêèé
äîïîìàãàº â³äïîâ³äàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ â çä³éñíåíí³ éîãî ôóíêö³é.
4.7. ×ëåíè Ðàäè ä³þòü íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.
5. Права та обов’язки членів Ради

×ëåíè Ðàäè ìàþòü íàñòóïí³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè:
5.1. Ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ çàñ³äàíü Ðàäè, ôîðìóâàíí³
ïîðÿäêó äåííîãî, â îáãîâîðåíí³ ïèòàíü, âèíåñåíèõ íà ¿¿ ðîçãëÿä, ó
ôîðìóâàíí³ ÷ëåí³â ðîáî÷èõ ãðóï.
5.2. Âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ÿê³ íàëåæàòü
äî êîìïåòåíö³¿ Ðàäè, à òàêîæ ïðîïîçèö³é ç ïèòàíü, ÿê³ îáãîâîðþþòüñÿ.
5.3. Ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ åêñïåðòíèõ òà ðîáî÷èõ ãðóï, î÷îëþâàííÿ ¿õ.
5.4. ²í³ö³þâàííÿ çàëó÷åííÿ ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé äî âèâ÷åííÿ òà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ Ðàäè.
5.5. Ó âèïàäêó íåçãîäè ç ïðèéíÿòèì ð³øåííÿì âèñëîâëþâàòè
âëàñíó äóìêó, ùî äîëó÷àºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Ðàäè.
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5.6. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ áóòè ïðèñóòí³ì íà çàñ³äàíí³ Ðàäè
âèêëàñòè ïèñüìîâî âëàñíó äóìêó, ÿêà äîëó÷àºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ. Äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â Ðàäè íå äîïóñêàºòüñÿ.
5.7. Âõ³ä íà òåðèòîð³þ Ì³í³ñòåðñòâà â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî
ïðîïóñêíîãî ðåæèìó.
5.8. Ïðè ïðîâåäåíí³ ãðîìàäñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàÿâè ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè ïðàö³âíèêàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ:
îäåðæóâàòè ïèñüìîâ³ àáî óñí³ ðîç’ÿñíåííÿ â³ä óñ³õ îñ³á (ó òîìó
÷èñë³ äåðæàâíèõ ïîñàäîâèõ òà ñëóæáîâèõ îñ³á), ùî ìîæóòü ìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî äàíå ïîðóøåííÿ, àáî â ³íøèé ñïîñ³á íàäàòè äîïîìîãó
â ðîçñë³äóâàíí³: çä³éñíþâàòè ³íø³ ä³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ íàëåæíî¿ ïåðåâ³ðêè çàÿâè, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó;
âíîñèòè ðåêîìåíäàö³¿ îðãàíàì âíóòð³øí³õ ñïðàâ çà ðåçóëüòàòàìè
ðîçñë³äóâàííÿ é îö³íþâàí³ ä³¿ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
5.9. Â³ëüíèé äîñòóï äî çàêîíîòâîð÷î¿ ðîáîòè: ïðàâî îäåðæóâàòè
ïðîåêò çàêîí³â òà ³íøèõ â³äêðèòèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â (íàêàç³â, ðîçïîðÿäæåíü òîùî) â³ò ÌÂÑ íà ñòàä³¿ ðîçðîáëåííÿ.
5.10. Ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ó áóäü-ÿêîìó ðåã³îí³ Óêðà¿íè.
Ðàäíèê Ì³í³ñòðà ç ïðàâ ëþäèíè
òà ãåíäåðíèõ ïèòàíü

Ê.Á. Ëåâ÷åíêî

Додаток
äî ï. 4.1 Ïîëîæåííÿ ïðî Ãðîìàäñüêó ðàäó ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè

РЕГЛАМЕНТ
ðîáîòè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè

1. Öåé Ðåãëàìåíò âèçíà÷àº ïîðÿäîê ðîáîòè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè
Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ
ëþäèí (äàë³ – Ðàäà).
2. Îðãàí³çàö³éíèìè ôîðìàìè ðîáîòè Ðàäè º ¿¿ çàñ³äàííÿ, çàñ³äàíü óòâîðåíèõ Ðàäîþ ðîáî÷èõ òà åêñïåðòíèõ ãðóï, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ
çà ïîòðåáîþ.
3. Ðàäà ä³º â³äïîâ³äíî äî ïëàíó ðîáîòè ³ ïðîâîäèòü çàñ³äàííÿ çà
ïîòðåáîþ àëå íå ð³äøå í³æ îäèí ðàç íà êâàðòàë.
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4. Çà äîðó÷åííÿì ñï³âãîë³â Ðàäè ¿¿ çàñ³äàííÿ ìîæóòü ñêëèêàòèñÿ
â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì òà ñåêðåòàðåì Ðàäè.
5. Çàñ³äàííÿ Ðàäè º ïðàâîìî÷íèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòíÿ á³ëüø³ñòü ¿¿ ÷ëåí³â.
6. Íà çàñ³äàíí³ Ðàäè ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â
¿¿ ÷ëåí³â.
7. Ð³øåííÿ Ðàäè îôîðìëþþòüñÿ ó âèãëÿä³ ïðîòîêîë³â, åêñïåðòíèõ
âèñíîâê³â, ðåêîìåíäàö³é òà ïðîïîçèö³é, ï³äïèñàíèõ ñï³âãîëîâàìè.
8. Ïðîïîçèö³¿ ÷ëåí³â Ðàäè, ÿê³ íå çíàéøëè ï³äòðèìêè á³ëüøîñò³
ó÷àñíèê³â çàñ³äàííÿ, ìîæóòü áóòè îïðàöüîâàí³ òà âèíåñåí³ íà ðîçãëÿä íà íàñòóïíèõ çàñ³äàííÿõ Ðàäè.
9. Ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè âèêîíóþòü
ð³øåííÿ Ðàäè, ÿê³ ìàþòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð, ó ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿ ² â³äïîâ³äíî äî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÌÂÑ Óêðà¿íè.
10. Ð³øåííÿ òà ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ Ðàäè îôîðìëþþòüñÿ òðèäåííèé ñòðîê â³ä äíÿ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ.
11. Ñï³âãîëîâè Ðàäè àáî îñîáà, ÿêà ãîëîâóâàëà íà çàñ³äàíí³ çà
² äîðó÷åííÿì, ï³äïèñóþòü ð³øåííÿ Ðàäè, à â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð – ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ.
12. Ð³øåííÿ Ðàäè íàäñèëàþòüñÿ â³äïîâ³äíèì îðãàíà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ òà ïîñàäîâèì îñîáàì, à òàêîæ ÷ëåíàì Ðàäè äëÿ ðåàãóâàííÿ.
13. Ñï³âãîëîâè Ðàäè:

13.1. Очолюють Раду та координують її роботу.
13.2. Скликають засідання Ради.
13.3. За поданням членів Ради, але не пізніше ніж за п’ять днів д
чергового засідання Ради, у виняткових випадках – не пізніше ніж
за три робочих дні затверджують порядок денний засідання Ради.
13.4. Головують на засіданнях Ради, вносять пропозиції до поряд
денного.
13.5. Вносять пропозиції щодо розподілу обов’язків між членами
Ради.
14. Ñï³âãîëîâè ìàþòü çàñòóïíèê³â, ÿê³ îáèðàþòüñÿ çàñ³äàíí³ Ðàäè, ðîçïîä³ëÿþòü îáîâ’ÿçêè ì³æ íèìè. Îäèí ³ç çàñòóïíèê³â çàì³íþº
ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ òà âèêîíóº ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åí³
ï³äðîçä³ëàõ 13.2, 13.3 öüîãî Ðåãëàìåíòó.
15. ×ëåíè Ðàäè çä³éñíþþòü ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷ Ïîëîæåííÿì ïðî Ãðîìàäñüêó ðàäó ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ
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ïåðåäáà÷åíèõ Ïîëîæåííÿì çàâäàíü Ðàäà âèçíà÷àº àêòóàëüí³ íàïðÿìêè ðîáîòè òà ïðèçíà÷àº â³äïîâ³äàëüíèõ çà ö³ íàïðÿìêè (óïîâíîâàæåíèõ), ÿê³ ä³þòü â³äïîâ³äíî Ïîëîæåííÿ, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ ñï³âãîëîâàìè Ðàäè, ñòâîðþº ðîáî÷³ (åêñïåðò ãðóïè ç âèçíà÷åíèõ íàïðÿìê³â.
16. Äëÿ âèð³øåííÿ êîìïëåêñíèõ çàâäàíü ìîæëèâå îá’ºäíàííÿ
ãðóï.
17. Äî ñêëàäó ðîáî÷èõ òà åêñïåðòíèõ ãðóï âõîäÿòü ÷ëåíè Ðàäè
çàëó÷àþòüñÿ ïðàö³âíèêè äåðæàâíèõ îðãàí³â, íàóêîâèõ óñòàíîâ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òîùî çà ¿õ çãîäîþ.
18. Ðîáî÷³ òà åêñïåðòí³ ãðóïè, ÿê ïðàâèëî, î÷îëþþòü ÷ëåíè Ðàäè.
19. Çà ð³øåííÿì ðîáî÷î¿ ÷è åêñïåðòíî¿ ãðóïè ìîæå áóòè îáðàíèé çàñòóïíèê êåð³âíèêà ãðóïè, ÿêèé ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ êåð³âíèêà
âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿçêè, à òàêîæ äîïîìàãàº êåð³âíèêîâ³ âèêîíóâàòè
ïîêëàäåí³ íà íüîãî çàâäàííÿ.
20. Íà çàñ³äàííÿõ ðîáî÷î¿ ÷è åêñïåðòíî¿ ãðóïè âåäåòüñÿ ïðîòîêîë, ÿê ï³äøèâàºòüñÿ äî ìàòåð³àë³â çàñ³äàííÿ Ðàäè.
21. Ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ³ ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷èõ åêñïåðòíèõ ãðóï, çàòâåðäæåííÿ ¿õ ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ïðèéìàþòüñÿ
Ðàäîþ. Çà äîðó÷åííÿì Ðàäè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ðîáî÷èõ òà åêñïåðòíèõ ãðóï ìîæóòü çàòâåðäæóâàòè ¿õ êåð³âíèêè.
22. Âèñíîâêè, ïðîïîçèö³¿, ³íø³ ìàòåð³àëè, ï³äãîòîâëåí³ ðîáî÷èìè òà åêñïåðòíèìè ãðóïàìè, âèíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä Ðàäè ³ çà ð³øåííÿì íàäñèëàþòüñÿ â³äïîâ³äíèì îðãàíàì âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ïîñàäîâèì îñîáàì.
23. Ðàäà ìàº ïðàâî çàëó÷àòè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ êîíñóëüòàö³é
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, ÿê³ íåþ ðîçãëÿäàþòüñÿ, äåðæàâè
ñëóæáîâö³â, íàóêîâö³â, ïðåäñòàâíèê³â íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ ôàõ³âö³â íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ (çà çãîäîþ ¿õ êåð³âíèê³â).
24. Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè:

24.1. Інформує членів Ради про дату, час, місце проведення засідання і його порядок денний.
24.2. Забезпечує організацію та проведення засідання Ради, а також членів Ради необхідними документами та інформаційними
матеріалами.
24.3. Створює умови для діяльності робочих та експертних груп Ради.
24.4. Веде діловодство Ради, робоче листування з питань діяльності.
24.5. Організовує висвітлення діяльності Ради в засобах масової інформації.
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24.6. Забезпечує одержання в установленому порядку від центральних, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій інформації,
матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на
Раду завдань.
24.7. Для допомоги йому у виконанні перелічених вище функції
представників громадськості обирається секретар Ради.
25. Ìàòåð³àëè ç ïèòàíü, ùî âèíîñÿòüñÿ íà çàñ³äàííÿ Ðàäè íàäñèëàþòüñÿ ¿¿ ÷ëåíàì íå ï³çí³øå í³æ çà ï’ÿòü äí³â äî ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ Ðàäè, ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ – íå ï³çí³øå í³æ çà òðè ðîáî÷èõ
äí³ äî ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ.
26. Ìàòåð³àëè ç ïèòàíü, ùî âèíîñÿòüñÿ íà çàñ³äàííÿ Ðàäè, ïîâèíí³ ì³ñòèòè ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó, ó ÿê³é îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó
Ðàäîþ äàíîãî ïèòàííÿ, ñòàí òà ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè; ³íø³ äîâ³äêîâ³
òà àíàë³òè÷í³ äîêóìåíòè; ïðîåêò ð³øåííÿ Ðàäè.
27. Ïðîåêòè ð³øåíü, ùî ïëàíóþòüñÿ ïðèéíÿòè íà çàñ³äàíí³ Ðàäè
îáãîâîðþþòüñÿ ¿¿ ÷ëåíàìè â åëåêòðîííîìó ðåæèì³.
28. Ðàäà ìàº áëàíê ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.
Ðàäíèê Ì³í³ñòðà ç ïðàâ ëþäèíè
òà ãåíäåðíèõ ïèòàíü

Ê.Á. Ëåâ÷åíêî

ПОЛОЖЕННЯ
ïðî óïîâíîâàæåíèõ ç àêòóàëüíèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè

1. Öå Ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº çàâäàííÿ, ïîðÿäîê ðîáîòè òà ïîâíîâàæåííÿ óïîâíîâàæåíèõ ç àêòóàëüíèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè (äàë³ – óïîâíîâàæåíèõ).
2. Ðîáîòà óïîâíîâàæåíèõ áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñò³,
ãóìàí³çìó, îá’ºêòèâíîñò³, íåóïåðåäæåíîñò³ òà íåâòðó÷àííÿ â îïåðàòèâíî-ñëóæáîâó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïðîôåñ³îíàë³çìó, äîñòóïíîñò³ äëÿ øèðîêèõ âåðñòâ ãðîìàäñüêîñò³ òà çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

180

Íàêàç ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 11.12.2005 ð. ¹ 1243
3. Óïîâíîâàæåí³ íå º êîíòðîëþþ÷èìè îñîáàìè, à âèñíîâêè, ÿê³
ì³ñòÿòüñÿ â ¿õ çâ³òàõ, íîñÿòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð.
4. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ óïîâíîâàæåí³ êåðóþòüñÿ ì³æíàðîäíèìè
äîêóìåíòàìè ç ïðàâ ëþäèíè, ðàòèô³êîâàíèìè Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ªâðîïåéñüêîþ êîíâåíö³ºþ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâíèõ ñâîáîä ëþäèíè, Êîíâåíö³ºþ ÎÎÍ ïðî ïîïåðåäæåííÿ òîðòóð,
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè
ÌÂÑ Óêðà¿íè, Ïîëîæåííÿì ïðî Ãðîìàäñüêó ðàäó ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè.
5. Îñíîâíèìè çàâäàííÿì óïîâíîâàæåíèõ º:

5.1. Координація роботи Громадської ради за закріпленим напрямком.
5.2. Залучення до роботи експертів, консультантів, проведення робочих зустрічей, засідань.
5.3. Організація планування та роботи членів Громадської ради за
закріпленим напрямком.
5.4. Підготовка питань та матеріалів для обговорення на засіданнях
Громадської ради.
5.5. Організація роботи з вивчення причин та умов, що сприяють
порушенням конституційних прав і свобод людини та громадянина працівниками органів внутрішніх справ.
5.6. Інформування Громадської ради, а через неї й керівництва
МВС України про результати спостережень та досліджень та виявлені порушення.
5.7. Організація роботи з розроблення рекомендацій для органів
внутрішніх справ, затверджених Громадською радою, спрямованих на недопущення правопорушень у їх подальшій службовій
діяльності.
Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Î.Î. Ñàäèê³í
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Наказ МВС України від 31.08.2006 р.
«Про організацію діяльності постійно діючих
мобільних груп з моніторингу забезпечення прав
і свобод людини та громадянина в діяльності
органів внутрішніх справ»
Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ â çä³éñíåíí³ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîííîñò³, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
äåìîêðàòèçàö³¿ òà ïðîçîðîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ,
ïîïåðåäæåííÿ ³ íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà, çàõèñòó ¿õ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â, à òàêîæ
àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñò³ Óêðà¿íè â ïðîöåñàõ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

НАКАЗУЮ :
1. Íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü ÌÂÑ Óêðà¿íè â
Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³,
íà òðàíñïîðò³, ðåêòîðàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ÌÂÑ Óêðà¿íè:

1.1. Створити на базі підпорядкованих підрозділів постійно діючі
мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини
та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ (далі – мобільні групи).
1.2. Включити до складу мобільних груп працівників ДВБ ГУБОЗ,
навчальних закладів МВС України, які мають досвід практичної та
наукової роботи у сфері дотримання прав і свобод людини та громадянина, захисту їх законних інтересів, а також представників
громадських організацій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, у сфері захисту прав людини.
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2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè ç
ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ (äîäàºòüñÿ).
3. ÄÂÁ (Õàðîâñüêèé Ñ.Þ.) ÃÓÁÎÇ âèä³ëÿòè äëÿ ðîáîòè â ìîá³ëüíèõ ãðóïàõ ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ï³äðîçä³ë³â.
4. ÄÃÁ (Ìàºâñüêèé Â.².) çàáåçïå÷óâàòè äîñòóï ó÷àñíèê³â ìîá³ëüíèõ ãðóï äî ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ñïåöïðèéìàëüíèê³â
òà ïðèéìàëüíèê³â-ðîçïîä³ëüíèê³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÌÂÑ Óêðà¿íè.
5. Ïîì³÷íèêàì Ì³í³ñòðà (ïðåäñòàâíèêàì ó ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ,
ÓÌÂÑÒ):

5.1. Координувати діяльність створених мобільних груп та забезпечувати залучення до роботи в складі кожної з них по два представники громадських організацій у сфері захисту прав людини.
5.2. Організовувати своєчасне, повне, достовірне інформування керівництва МВС України, науково-дослідної лабораторії соціальної та
психологічної роботи в ОВС України Харківського національного
університету внутрішніх справ (далі – НДЛ) про результати моніторингів.
5.3. За результатами аналізу даних про оперативно-службову діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ України визначати необхідність проведення моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності зазначених органів і підрозділів.
6. ÄÂÁ (Õàðîâñüêèé Ñ.Þ.) ÃÓÁÎÇ, íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü ÌÂÑ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, íà òðàíñïîðò³ çàáåçïå÷óâàòè áåçóìîâíå âèêîíàííÿ ïðàö³âíèêàìè îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ âèìîã çàêîíîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà, çàêîíí³ñòü ä³é ÷ëåí³â ìîá³ëüíèõ ãðóï, îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíã³â, â³äïîâ³äíå ðåàãóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâèõ
ðîçñë³äóâàíü çà âèÿâëåíèìè ôàêòàìè ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà, óñóíåííÿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî
öüîìó ñïðèÿëè.
7. Íà÷àëüíèêîâ³ ÍÄË (Ñâåæåíöåâà Þ.Î.):

7.1. Створити робочу групу з опрацювання результатів діяльності
мобільних груп із залученням фахівців вищих навчальних закладів
МВС України.
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7.2. За результатами моніторингу та аналізу виявлених порушень
організовувати розроблення науково-обґрунтованих методичних
рекомендацій для органів і підрозділів внутрішніх справ з питань
недопущення порушень законності та конституційних прав і свобод людини та громадянина в їх діяльності.
8. Ñï³âãîëîâàì Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïèòàíü
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè, ãîëîâàì ãðîìàäñüêèõ ðàä ïðè ÃÓÌÂÑ,
ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè ðîçãëÿäàòè ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê (ðîçñë³äóâàíü) ôàêò³â ïîðóøåíü ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿí, âèÿâëåíèõ ìîá³ëüíèìè ãðóïàìè,
íå ìåíøå äâîõ ðàç³â íà ð³ê.
9. ÄÇÃ (Êèñ³ëü ².Â.) îðãàí³çîâóâàòè âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
10. Ñêàñóâàòè íàêàç ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 07.08.2005 ¹ 536 «Ïðî ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ìîá³ëüíèõ ãðóï ç ìîí³òîðèíãó äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ö³ ãðóïè».
11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàêàçó ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ì³í³ñòðà
12. Íàêàç îãîëîñèòè îñîáîâîìó ñêëàäó îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Ì³í³ñòð

Þ.Â. Ëóöåíêî

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючі мобільні групи з моніторингу забезпечення прав
і свобод людини та громадянина в діяльності
органів внутрішніх справ
1. Загальні положення

1.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ (äàë³ – Ïîëîæåííÿ) âèçíà÷àº çàâäàííÿ,
ïîðÿäîê ðîáîòè, ñêëàä òà ïîâíîâàæåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ìîá³ëüíèõ
ãðóï ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, à òàêîæ ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ òà íàäàííÿ çâ³ò³â.
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1.2. Ìîá³ëüí³ ãðóïè çä³éñíþþòü ìîí³òîðèíã çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â
³ ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü ÌÂÑ
Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà
Ñåâàñòîïîë³, íà òðàíñïîðò³ (äàë³ – ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ), äî
ñêëàäó ÿêèõ çàëó÷àþòüñÿ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ òà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, çàðåºñòðîâàíèõ
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
1.3. Ðîáîòà ìîá³ëüíèõ ãðóï áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñò³,
ãóìàí³çìó, îá’ºêòèâíîñò³, íåóïåðåäæåíîñò³ òà íåâòðó÷àííÿ â îïåðàòèâíî-ðîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïðîôåñ³îíàë³çìó, äîñòóïíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² òà øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ äî ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ öèõ ãðóï.
1.4. Ðîáîòó ìîá³ëüíèõ ãðóï êîîðäèíóþòü ïîì³÷íèêè Ì³í³ñòðà
(ïðåäñòàâíèêè â ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ), çàáåçïå÷óþ÷è çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè â ñêëàä³ êîæíî¿ ç íèõ ïî äâà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè.
1.5. Ìîá³ëüí³ ãðóïè âèêîíóþòü íàãëÿäîâ³ ôóíêö³¿. Âèñíîâêè
ìîá³ëüíèõ ãðóï, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìîí³òîðèíãîâèõ çâ³òàõ, íîñÿòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð, à âèêëàäåíà â íèõ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà º ï³äñòàâîþ äëÿ îáîâ’ÿçêîâîãî
ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê.
1.6. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ÷ëåíè ìîá³ëüíèõ ãðóï êåðóþòüñÿ ì³æíàðîäíèìè äîêóìåíòàìè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, ó òîìó ÷èñë³
òèìè, ÿê³ ðàòèô³êîâàí³ Óêðà¿íîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
2. Завдання мобільних груп

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ìîá³ëüíèõ ãðóï º:
2.1. Âèâ÷åííÿ ïðîáëåì ³ç çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà ïðàö³âíèêàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ó ¿õ îïåðàòèâíî-ñëóæáîâ³é ä³ÿëüíîñò³.
2.2. ²íôîðìóâàííÿ êåð³âíèöòâà ÌÂÑ Óêðà¿íè, ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ,
ÓÌÂÑÒ, îõîïëåíèõ ìîí³òîðèíãîì, ïðî éîãî ðåçóëüòàòè òà âèÿâëåí³
ïîðóøåííÿ.
2.3. Ðîçðîáëåííÿ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é äëÿ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñïðÿìîâàíèõ íà íåäîïóùåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ó ¿õ ïîäàëüø³é îïåðàòèâíî-ñëóæáîâ³é ä³ÿëüíîñò³.
2.4. Äîâåäåííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó äî â³äîìà ãðîìàäñüêîñò³
÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
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3. Функції мобільних груп

3.1. Âèâ÷åííÿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî ñïðèÿþòü ïîðóøåííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà ïðàö³âíèêàìè
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.2. Âèâ÷åííÿ óìîâ ïðàö³, ñòàíó ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.3. Ï³äãîòîâêà ïèñüìîâèõ çâ³ò³â ïðî ðåçóëüòàòè êîæíîãî ìîí³òîðèíãîâîãî â³çèòó:

3.3.1. Звіт складається членами мобільних груп та подається керівникові Апарату Міністра, радникові Міністра з прав людини та гендерних питань, начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ, науково-дослідної
лабораторії соціальної та психологічної роботи в ОВС України Харківського національного університету внутрішніх справ у термін до
семи днів після проведення моніторингу.
3.3.2. Окрема думка членів мобільних груп повинна фіксуватися у
звіті.
3.4. Íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ðîçðîáëåííÿ ñï³ëüíî ç ôàõ³âöÿìè îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â
àíàë³çó ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï òà óçàãàëüíåííÿ íåäîë³ê³â ó ä³ÿëüíîñò³
ïðàêòè÷íèõ ï³äðîçä³ë³â.
3.5. Óçàãàëüíåííÿ äâ³÷³ íà ð³ê ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãîâèõ â³çèò³â,
ï³äãîòîâêà çâ³òó ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï çà ø³ñòü
ì³ñÿö³â ç îá´ðóíòîâàíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ
ïîðóøåíü çàêîííîñò³ òà ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ðîáî÷îþ ãðóïîþ ç îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï,
ñòâîðåíîþ â íàóêîâî-äîñë³äí³é ëàáîðàòîð³¿ ñîö³àëüíî¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè â ÎÂÑ Óêðà¿íè Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.6. Äîâåäåííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó äî â³äîìà ãðîìàäñüêîñò³
÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ øëÿõîì ðîçïîâñþäæåííÿ ïðåñ-ðåë³ç³â,
ïîãîäæåíèõ óñ³ìà ÷ëåíàìè ìîá³ëüíèõ ãðóï.
4. Права членів мобільних груп

Ìîá³ëüíèì ãðóïàì äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â
íàäàºòüñÿ ïðàâî:
4.1. Çã³äíî ç âèìîãàìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÌÂÑ Óêðà¿íè
âõîäèòè òà îãëÿäàòè òåðèòîð³þ ³ ïðèì³ùåííÿ îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â
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âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ì³ñöÿ òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, äîñòàâëåíèõ òà âçÿòèõ
ï³ä âàðòó â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó îñ³á, ïðèì³ùåííÿ ÷åðãîâèõ
÷àñòèí.
4.2. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðîâîäèòè áåñ³äè ³ç çàòðèìàíèìè, äîñòàâëåíèìè òà îñîáàìè, ÿê³ ï³ääàí³ àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü íîðì
ïîâîäæåííÿ ç íèìè, ïðîöåñóàëüíèõ ñòðîê³â ³ ï³äñòàâ çàòðèìàííÿ,
äîñòàâëåííÿ òà âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, ³íôîðìóâàííÿ îñòàíí³õ ïðî ¿õ ïðàâà
ÿê çàòðèìàíèõ, äîñòàâëåíèõ àáî âçÿòèõ ï³ä âàðòó, à òàêîæ ³íø³ ïðàâà,
ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ
ëþäèíè, Êîíñòèòóö³ºþ òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè
Óêðà¿íè.
4.3. Çíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè æóðíàëó ðåºñòðàö³¿ çàÿâ ³ ïîâ³äîìëåíü ïðî çëî÷èíè, ùî â÷èíåí³ àáî ãîòóþòüñÿ, æóðíàëó ðåºñòðàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çëî÷èíè òà ³íø³ ïîä³¿, ùî íàä³éøëà òåëåôîííîþ ë³í³ºþ ÷è çà äîïîìîãîþ ³íøèõ çàñîá³â çâ’ÿçêó, æóðíàëó îáë³êó
ìàòåð³àë³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â³äìîâëåíî â ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿
ñïðàâè, æóðíàëó îáë³êó ³íôîðìàö³¿, ùî íå ì³ñòèòü ÿâíèõ îçíàê çëî÷èíó, æóðíàëó îáë³êó ìàòåð³àë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, êíèãè îáë³êó îñ³á, äîñòàâëåíèõ äî ì³ñüêðàéë³íîðãàíó.
4.4. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàïèòóâàòè é îòðèìóâàòè â³ä îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³íôîðìàö³þ òà ³íø³ ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè ç
ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ìîá³ëüíèõ ãðóï, äîòðèìóþ÷èñü
âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî çáåðåæåííÿ äåðæàâíî¿ òà ñëóæáîâî¿ òàºìíèö³.
4.5. Ïðîâîäèòè çóñòð³÷³ òà áåñ³äè ç îñîáîâèì ñêëàäîì îðãàí³â òà
ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ïèòàíü ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, óìîâ
ïðàö³ òà ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà.
4.6. Îòðèìóâàòè â³ä çàòðèìàíèõ, äîñòàâëåíèõ òà âçÿòèõ ï³ä âàðòó
îñ³á ñêàðãè ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïåðåñèëàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ ñêàðãè íà íåçàêîíí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ³íøèõ ïðàö³âíèê³â îðãàíó âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ÷ëåíè ìîá³ëüíèõ ãðóï ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìîí³òîðèíãó ïèñüìîâî
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî äàíèé ôàêò êåð³âíèöòâó ì³ñüêðàéë³íîðãàíó äëÿ
ïîäàëüøîãî ðåàãóâàííÿ.
5. Обов’язки членів мобільних груп

×ëåíè ìîá³ëüíèõ ãðóï çîáîâ’ÿçàí³:
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5.1. Ñêëàäàòè òà íàäàâàòè çâ³òè çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãîâèõ
â³çèò³â çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ (äîäàºòüñÿ).
5.2. Çä³éñíþâàòè ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 4.1 – 4.3 Ïîëîæåííÿ, ëèøå â ïðèñóòíîñò³ êåð³âíèêà îðãàíó ÷è ï³äðîçä³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ àáî îñîáè, ÿêà âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿçêè.
6. Членам мобільних груп забороняється:

– ïðîâîäèòè çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 4.1 – 4.3 òà 4.6 Ïîëîæåííÿ, ó í³÷íèé ÷àñ.
– âòðó÷àòèñÿ â çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â, ä³çíàííÿ òà äîñóäîâîãî ñë³äñòâà.
Êåð³âíèê Àïàðàòó Ì³í³ñòðà

Â.². Øàïîâàë

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Íàêàç ÌÂÑ Óêðà¿íè
31.08.2006 ¹ 894

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючі мобільні групи з моніторингу забезпечення прав
і свобод людини та громадянина в діяльності
органів внутрішніх справ
1. Загальні положення

1.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ (äàë³ – Ïîëîæåííÿ) âèçíà÷àº çàâäàííÿ,
ïîðÿäîê ðîáîòè, ñêëàä òà ïîâíîâàæåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ìîá³ëüíèõ
ãðóï ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, à òàêîæ ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ òà íàäàííÿ çâ³ò³â.
1.2. Ìîá³ëüí³ ãðóïè çä³éñíþþòü ìîí³òîðèíã çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â
³ ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü ÌÂÑ
Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà
Ñåâàñòîïîë³, íà òðàíñïîðò³ (äàë³ – ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ), äî
ñêëàäó ÿêèõ çàëó÷àþòüñÿ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ òà ïðåäñòàâíèêè ãðî-

188

Íàêàç ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 31.08.2006 ð. ¹ 894
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, çàðåºñòðîâàíèõ
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
1.3. Ðîáîòà ìîá³ëüíèõ ãðóï áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñò³,
ãóìàí³çìó, îá’ºêòèâíîñò³, íåóïåðåäæåíîñò³ òà íåâòðó÷àííÿ â îïåðàòèâíî-ñëóæáîâó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïðîôåñ³îíàë³çìó, äîñòóïíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² òà øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ äî
ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ öèõ ãðóï.
1.4. Ðîáîòó ìîá³ëüíèõ ãðóï êîîðäèíóþòü ïîì³÷íèêè Ì³í³ñòðà
(ïðåäñòàâíèêè â ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ), çàáåçïå÷óþ÷è çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè â ñêëàä³ êîæíî¿ ç íèõ ïî äâà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè.
1.5. Ìîá³ëüí³ ãðóïè âèêîíóþòü íàãëÿäîâ³ ôóíêö³¿. Âèñíîâêè
ìîá³ëüíèõ ãðóï, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìîí³òîðèíãîâèõ çâ³òàõ, íîñÿòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð, à âèêëàäåíà â íèõ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà º ï³äñòàâîþ äëÿ îáîâ’ÿçêîâîãî
ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê.
1.6. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ÷ëåíè ìîá³ëüíèõ ãðóï êåðóþòüñÿ ì³æíàðîäíèìè äîêóìåíòàìè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, ó òîìó ÷èñë³
òèìè, ÿê³ ðàòèô³êîâàí³ Óêðà¿íîþ, Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè
Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ÌÂÑ Óêðà¿íè òà öèì Ïîëîæåííÿì.
2. Завдання мобільних груп

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ìîá³ëüíèõ ãðóï º:
2.1. Âèâ÷åííÿ ïðîáëåì ³ç çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà ïðàö³âíèêàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ó ¿õ îïåðàòèâíî-ñëóæáîâ³é ä³ÿëüíîñò³.
2.2. ²íôîðìóâàííÿ êåð³âíèöòâà ÌÂÑ Óêðà¿íè, ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ,
ÓÌÂÑÒ, îõîïëåíèõ ìîí³òîðèíãîì, ïðî éîãî ðåçóëüòàòè òà âèÿâëåí³
ïîðóøåííÿ.
2.3. Ðîçðîáëåííÿ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é äëÿ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñïðÿìîâàíèõ íà íåäîïóùåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ó ¿õ ïîäàëüø³é îïåðàòèâíî-ñëóæáîâ³é ä³ÿëüíîñò³.
2.4. Äîâåäåííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó äî â³äîìà ãðîìàäñüêîñò³
÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
3. Функції мобільних груп

3.1. Âèâ÷åííÿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî ñïðèÿþòü ïîðóøåííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà ïðàö³âíèêàìè
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
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3.2. Âèâ÷åííÿ óìîâ ïðàö³, ñòàíó ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.3. Ï³äãîòîâêà ïèñüìîâèõ çâ³ò³â ïðî ðåçóëüòàòè êîæíîãî ìîí³òîðèíãîâîãî â³çèòó:

3.3.1. Звіт складається членами мобільних груп та подається керівникові Апарату Міністра, радникові Міністра з прав людини та гендерних питань, начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ, науково-дослідної
лабораторії соціальної та психологічної роботи в ОВС України Харківського національного університету внутрішніх справ у термін до
семи днів після проведення моніторингу.
3.3.2. Окрема думка членів мобільних груп повинна фіксуватися у
звіті.
3.4. Íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ðîçðîáëåííÿ ñï³ëüíî ç ôàõ³âöÿìè îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â
àíàë³çó ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ãðóï òà óçàãàëüíåííÿ íåäîë³ê³â ó ä³ÿëüíîñò³
ïðàêòè÷íèõ ï³äðîçä³ë³â.
3.5. Óçàãàëüíåííÿ äâ³÷³ íà ð³ê ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãîâèõ â³çèò³â,
ï³äãîòîâêà çâ³òó ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï çà ø³ñòü
ì³ñÿö³â ç îá´ðóíòîâàíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ
ïîðóøåíü çàêîííîñò³ òà ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ðîáî÷îþ ãðóïîþ ç îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ëüíèõ ãðóï,
ñòâîðåíîþ â íàóêîâî-äîñë³äí³é ëàáîðàòîð³¿ ñîö³àëüíî¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè â ÎÂÑ Óêðà¿íè Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
3.6. Äîâåäåííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó äî â³äîìà ãðîìàäñüêîñò³
÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ øëÿõîì ðîçïîâñþäæåííÿ ïðåñ-ðåë³ç³â,
ïîãîäæåíèõ óñ³ìà ÷ëåíàìè ìîá³ëüíèõ ãðóï.
4. Права членів мобільних груп

Ìîá³ëüíèì ãðóïàì äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â
íàäàºòüñÿ ïðàâî:
4.1. Çã³äíî ç âèìîãàìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÌÂÑ Óêðà¿íè
âõîäèòè òà îãëÿäàòè òåðèòîð³þ ³ ïðèì³ùåííÿ îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ì³ñöÿ òðèìàííÿ çàòðèìàíèõ, äîñòàâëåíèõ òà âçÿòèõ
ï³ä âàðòó â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó îñ³á, ïðèì³ùåííÿ ÷åðãîâèõ
÷àñòèí.
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4.2. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðîâîäèòè áåñ³äè ³ç çàòðèìàíèìè, äîñòàâëåíèìè òà îñîáàìè, ÿê³ ï³ääàí³ àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü íîðì
ïîâîäæåííÿ ç íèìè, ïðîöåñóàëüíèõ ñòðîê³â ³ ï³äñòàâ çàòðèìàííÿ,
äîñòàâëåííÿ òà âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, ³íôîðìóâàííÿ îñòàíí³õ ïðî ¿õ ïðàâà
ÿê çàòðèìàíèõ, äîñòàâëåíèõ àáî âçÿòèõ ï³ä âàðòó, à òàêîæ ³íø³ ïðàâà,
ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ
ëþäèíè, Êîíñòèòóö³ºþ òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè
Óêðà¿íè.
4.3. Çíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè æóðíàëó ðåºñòðàö³¿ çàÿâ ³ ïîâ³äîìëåíü ïðî çëî÷èíè, ùî â÷èíåí³ àáî ãîòóþòüñÿ, æóðíàëó ðåºñòðàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çëî÷èíè òà ³íø³ ïîä³¿, ùî íàä³éøëà òåëåôîííîþ ë³í³ºþ ÷è çà äîïîìîãîþ ³íøèõ çàñîá³â çâ’ÿçêó, æóðíàëó îáë³êó
ìàòåð³àë³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â³äìîâëåíî â ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿
ñïðàâè, æóðíàëó îáë³êó ³íôîðìàö³¿, ùî íå ì³ñòèòü ÿâíèõ îçíàê çëî÷èíó, æóðíàëó îáë³êó ìàòåð³àë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, êíèãè îáë³êó îñ³á, äîñòàâëåíèõ äî ì³ñüêðàéë³íîðãàíó.
4.4. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàïèòóâàòè é îòðèìóâàòè â³ä îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³íôîðìàö³þ òà ³íø³ ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè ç
ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ìîá³ëüíèõ ãðóï, äîòðèìóþ÷èñü
âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî çáåðåæåííÿ äåðæàâíî¿ òà ñëóæáîâî¿ òàºìíèö³.
4.5. Ïðîâîäèòè çóñòð³÷³ òà áåñ³äè ç îñîáîâèì ñêëàäîì îðãàí³â òà
ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ïèòàíü ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, óìîâ
ïðàö³ òà ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà.
4.6. Îòðèìóâàòè â³ä çàòðèìàíèõ, äîñòàâëåíèõ òà âçÿòèõ ï³ä âàðòó
îñ³á ñêàðãè ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïåðåñèëàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ ñêàðãè íà íåçàêîíí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ³íøèõ ïðàö³âíèê³â îðãàíó âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ÷ëåíè ìîá³ëüíèõ ãðóï ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìîí³òîðèíãó ïèñüìîâî
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî äàíèé ôàêò êåð³âíèöòâó ì³ñüêðàéë³íîðãàíó äëÿ
ïîäàëüøîãî ðåàãóâàííÿ.
5. Обов’язки членів мобільних груп

×ëåíè ìîá³ëüíèõ ãðóï çîáîâ’ÿçàí³:
5.1. Ñêëàäàòè òà íàäàâàòè çâ³òè çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãîâèõ
â³çèò³â çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ (äîäàºòüñÿ).
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5.2. Çä³éñíþâàòè ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ï³äðîçä³ëàìè 4.1 – 4.3
Ïîëîæåííÿ, ëèøå â ïðèñóòíîñò³ êåð³âíèêà îðãàíó ÷è ï³äðîçä³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ àáî îñîáè, ÿêà âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿçêè.
6. Членам мобільних груп забороняється:

– ïðîâîäèòè çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ï³äðîçä³ëàìè 4.1 – 4.3 òà 4.6 Ïîëîæåííÿ, ó í³÷íèé ÷àñ.
– âòðó÷àòèñÿ â çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â, ä³çíàííÿ òà äîñóäîâîãî ñë³äñòâà.
Êåð³âíèê Àïàðàòó Ì³í³ñòðà

Â.². Øàïîâàë

Додаток
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Звіт монітора
(çàïîâíþºòüñÿ âñ³ìà ÷ëåíàìè ìîá³ëüíèõ ãðóï)

Äàòà __ _____________ 200 __ ðîêó
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ (íàñåëåíèé ïóíêò, îáëàñòü)_________________
___________________________________________________
×àñ ïî÷àòêó (ãîä.õâ.) _______, ÷àñ çàê³í÷åííÿ (ãîä.õâ.) ________

1. Зустріч із керівництвом органу внутрішніх справ
1.

Íà÷àëüíèê, âèêîíóþ÷èé
îáîâ’ÿçêèíà÷àëüíèêà,îñîáà, ùî éîãî çàì³íþº (ñïåö³àëüíå çâàííÿ, Ï.².Á)

2.

²íø³ îñîáè, ÿê³ ïðèñóòí³
â õîä³ ìîí³òîðèíãó (ïîñàäà, ñïåö³àëüíå çâàííÿ,
Ï.².Á.)
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ßêùî ïðîâåäåííþ ïåðåâ³ðêè ïåðåøêîäæàþòü çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí,
óêàçàòè ïîÿñíåííÿ ____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ
2. Огляд місць утримання затриманих, узятих під варту,
заарештованих в адміністративному порядку

2.1. ²çîëÿòîð òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ (äàë³ – ²ÒÒ):
2.1.1. Óìîâè óòðèìàííÿ:

а) рік побудови будівлі _______, рік останнього ремонту _______;
б) кількість камер (указати кількість камер відповідного типу, їх розмір:
ширину – довжину – висоту (у метрах)):
1-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
2-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
3-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
4-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
5-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
6-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
7-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
8-місних і більше _____, розмір _________Ш х Д х В м;
в) освітленість (необхідне підкреслити):
• природне освітлення (достатнє, недостатнє);
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• штучне: лампи розжарювання (кількість ____,
потужність _____ Вт);
• люмінесцентні світильники (кількість ____,
потужність _____ Вт);
інше ________________________(вписати).
Можливість регулювати інтенсивність освітлення та вмикати/вимикати світло утримуваними особами самостійно:
• можливо;
• неможливо;
г) вентиляція (необхідне підкреслити):
• всмоктувальні отвори у вікні;
• інше _______________________________________________;
• відсутня;
• примусового типу (функціонує, не функціонує);
д) опалення (необхідне підкреслити):
• централізоване, власна опалювальна котельня;
• функціонує, не функціонує (за сезоном);
е) обладнання спальних місць (необхідне підкреслити):
• одноярусні ліжка;
• двоярусні ліжка;
• «подіуми», «сцени»;
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

³íøå _______________________________________ (îïèñàòè);

ж) наявність столика для письма й табурета (необхідне підкреслити):
• є;
• немає;
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з) санвузол (необхідне підкреслити):
• є;
• немає;
(âèíîñí³ â³äðà, ÿê ÷àñòî âèíîñÿòü ________________________);
ñàíâóçîë (â³äîêðåìëåíèé / íå â³äîêðåìëåíèé);
îáëàäíàíèé / íå îáëàäíàíèé àâòîìàòè÷íèì çìèâîì;

і) умивальник (необхідне підкреслити):
• є (вода поступає постійно / перекривається персоналом ІТТ);
• немає.
Постійний відкритий доступ до питної води:
• є;
• немає;
и) наявність постільних речей у кожного заарештованого (необхідне
підкреслити):
• матрац: є / немає; Стан постільної білизни (короткий опис),
• ковдра: є / немає;

як часто її змінюють

• подушка: є / немає;

_________________________

• простирадло: є / немає;

_________________________

• наволочка: є / немає;

_________________________

• підковдра: є / немає;

_________________________

• рушник: є / немає.

_________________________

й) наявність санпропускника (необхідне підкреслити):
• є, функціонує;
• є, але не функціонує;
• немає;
к) наявність душової кімнати для затриманих (необхідне підкреслити):
• є, функціонує;
• є, але не функціонує;
• є, функціонує, але заарештовані не мають можливості приймати
душ;
• немає;
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л) наявність кімнати для розігрівання їжі (необхідне підкреслити):
• є;
• немає;
• якщо є, то:
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

• чи є в ній посуд;
• чи є ложки;
• чи є функціонуючий холодильник;
• чи зберігаються там продукти осіб, які утримуються в ІТТ;
м) наявність інших приміщень в ІТТ (необхідне підкреслити):
• кімната для відвідувань;
• кімната для зберігання речей осіб, які утримуються в ІТТ;
• кімната для зберігання інвентарю;
• кімната фельдшера;
• карцер, якщо є, то які його розміри__________ ШхДхВ м, чи використовується карцер за призначенням (так; ні);
• інші приміщення _____________________________________
2.1.2. Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â ²ÒÒ (âïèñàòè ê³ëüê³ñòü):

• затриманих в адміністративному порядку:____ осіб;
• заарештованих в адміністративному порядку: ___ осіб;
• затриманих за підозрою в скоєнні злочину
(статті 106, 115 КПК)___осіб;
• узятих під варту: _____осіб;
• засуджених: ____ осіб.
2.1.3. Ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó ²ÒÒ (âïèñàòè ê³ëüê³ñòü):

• ІТТ _____ шт.од. у наявності;
• спецприймальника ______ шт.од. у наявності;
• приймальника-розподільника ____ одиниць у наявності.
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2.1.4. Íàÿâí³ñòü øòàòíîãî ôåëüäøåðà â ²ÒÒ (íåîáõ³äíå ï³äêðåñëèòè):

• є;
• посада є, але вакантна;
• посада є, але використовується для інших потреб;
• посади немає.
2.1.5. Íàÿâí³ñòü ïðîãóëÿíêîâîãî äâîðèêà â ²ÒÒ:

• є, особи, які утримуються в ІТТ, мають можливість здійснювати
прогулянку;
• є, функціонують, але заарештовані не мають можливості здійснювати прогулянку;
• немає.
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó îòðèìàíî â õîä³ îãëÿäó
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

2.2. Ñïåöïðèéìàëüíèê (äàë³ – ÑÏ)
2.2.1. Óìîâè óòðèìàííÿ:

а) рік побудови будівлі _________, рік останнього ремонту ______;
б) кількість камер (указати кількість камер відповідного типу, їх розмір:
ширину – довжину – висоту (у метрах)):
1-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
2-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
3-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
4-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
5-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
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6-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
7-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
8-місних і більше _____, розмір _________Ш х Д х В м;
в) освітленість (необхідне підкреслити):
• природне освітлення (достатнє, недостатнє);
• штучне: лампи розжарювання (кількість ____,
потужність _____ Вт);
• люмінесцентні світильники (кількість ____,
потужність _____ Вт);
• інше ________________________(вписати).
Ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàòè ³íòåíñèâí³ñòü îñâ³òëåííÿ òà âìèêàòè/
âèìèêàòè ñâ³òëî óòðèìóâàíèìè îñîáàìè ñàìîñò³éíî:

• можливо;
• неможливо;
г) вентиляція (необхідне підкреслити):
• всмоктувальні отвори у вікні;
• інше_______________________________________________;
• відсутня;
• примусового типу (функціонує, не функціонує);
д) опалення (необхідне підкреслити):
• централізоване, власна опалювальна котельня;
• функціонує, не функціонує (за сезоном);
е) обладнання спальних місць (необхідне підкреслити):
• одноярусні ліжка;
• двоярусні ліжка;
• «подіуми», «сцени»;
• інше _______________________________________ (описати);
ж) наявність столика для письма й табурета (необхідне підкреслити):
• є;
• немає;
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Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

з) санвузол (необхідне підкреслити):
• немає;
• (виносні відра, як часто виносять ________________________);
• санвузол (відокремлений / не відокремлений);
• обладнаний / не обладнаний автоматичним змивом;
і) умивальник (необхідне підкреслити):
• є – вода поступає постійно / перекривається персоналом СП;
• немає.
Постійний відкритий доступ до питної води:
• є;
• немає;
и) наявність постільних речей у кожного заарештованого (необхідне
підкреслити):
• матрац: є / немає; Стан постільної білизни (короткий опис),
• ковдра: є / немає;

як часто її змінюють

• подушка: є / немає;

_________________________

• простирадло: є / немає;

_________________________

• наволочка: є / немає;

_________________________

• підковдра: є / немає;

_________________________

• рушник: є / немає.

_________________________

й) наявність санпропускника (необхідне підкреслити):
• є, функціонує;
• є, але не функціонує;
• немає;
к) наявність душової кімнати для затриманих (необхідне підкреслити):
• є, функціонує;
• є, але не функціонує;
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• є, функціонує, але заарештовані не мають можливості приймати
душ;
• немає;
л) наявність кімнати для розігрівання їжі (необхідне підкреслити):
• є;
• немає;
• якщо є, то:
якщо є, то:
• чи є в ній посуд;
• чи є ложки;
• чи є функціонуючий холодильник;
• чи зберігаються там продукти осіб, які утримуються в СП;
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

м) наявність інших приміщень у СП (необхідне підкреслити):
• кімната для відвідувань;
• кімната для зберігання речей осіб, які утримуються в СП;
• кімната для зберігання інвентарю;
• кімната фельдшера;
• карцер, якщо є, то які його розміри: __________ ШхДхВ м, чи використовується карцер за призначенням (так; ні);
• інші приміщення _____________________________________
2.2.2. Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â ÑÏ (âïèñàòè ê³ëüê³ñòü):

• затриманих в адміністративному порядку:____ осіб;
• заарештованих в адміністративному порядку: ___ осіб.
2.2.3. Кількість персоналу СП (вписати кількість):
• спецприймальника ______ шт.од. у наявності.
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2.2.4. Наявність штатного фельдшера в СП (необхідне підкреслити):
• є;
• посада є, але вакантна;
• посада є, але використовується для інших потреб;
• посади немає.
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó îòðèìàíî â õîä³ îãëÿäó
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2.3. Ïðèéìàëüíèê – ðîçïîä³ëüíèê (äàë³ – ÏÐ)
2.3.1. Óìîâè óòðèìàííÿ:

а) рік побудови будівлі _______, рік останнього ремонту ________;
б) кількість камер (указати кількість камер відповідного типу, їх розмір:
ширину – довжину – висоту (у метрах)):
1-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
2-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
3-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
4-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
5-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
6-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
7-місних _____, розмір _____________Ш х Д х В м;
8-місних і більше _____, розмір _________Ш х Д х В м;
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

в) освітленість (необхідне підкреслити):
• природне освітлення (достатнє, недостатнє);
• штучне: лампи розжарювання (кількість ____
потужність _____ Вт);
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• люмінесцентні світильники (кількість ____,
потужність _____ Вт);
• інше ________________________(вписати).
Ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàòè ³íòåíñèâí³ñòü îñâ³òëåííÿ òà âìèêàòè/
âèìèêàòè ñâ³òëî óòðèìóâàíèìè îñîáàìè ñàìîñò³éíî:

• можливо;
• неможливо;
г) вентиляція (необхідне підкреслити):
• всмоктувальні отвори у вікні;
• інше_______________________________________________;
• відсутня;
• примусового типу (функціонує, не функціонує);
д) опалення (необхідне підкреслити):
• централізоване, власна опалювальна котельня;
• функціонує, не функціонує (за сезоном);
е) обладнання спальних місць (необхідне підкреслити):
• одноярусні ліжка;
• двоярусні ліжка;
• «подіуми», «сцени»;
• інше _______________________________________ (описати);
ж) наявність столика для письма й табурета (необхідне підкреслити):
• є;
• немає;
з) санвузол (необхідне підкреслити):
• немає;
• (виносні відра, як часто виносять ________________________);
• санвузол (відокремлений / не відокремлений);
• обладнаний / не обладнаний автоматичним змивом;
і) умивальник (необхідне підкреслити):
• є – вода поступає постійно / перекривається персоналом ПР;
• немає.
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Постійний відкритий доступ до питної води:
• є;
• немає;
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

и) наявність постільних речей у кожного заарештованого (необхідне
підкреслити):
• матрац: є / немає; Стан постільної білизни (короткий опис),
• ковдра: є / немає;

як часто її змінюють

• подушка: є / немає;

_________________________

• простирадло: є / немає;

_________________________

• наволочка: є / немає;

_________________________

• підковдра: є / немає;

_________________________

• рушник: є / немає.

_________________________

й) наявність санпропускника (необхідне підкреслити):
• є, функціонує;
• є, але не функціонує;
• немає;
к) наявність душової кімнати для затриманих (необхідне підкреслити):
• є, функціонує;
• є, але не функціонує;
• є, функціонує, але заарештовані не мають можливості приймати
душ;
• немає;
л) наявність кімнати для розігрівання їжі (необхідне підкреслити):
• є;
• немає;
• якщо є, то:
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якщо є, то:
• чи є в ній посуд;
• чи є ложки;
• чи є функціонуючий холодильник;
• чи зберігаються там продукти осіб, які утримуються в ПР;

м) наявність інших приміщень у ПР (необхідне підкреслити):
• кімната для відвідувань;
• кімната для зберігання речей осіб, які утримуються в ПР;
• кімната для зберігання інвентарю;
• кімната фельдшера;
• карцер, якщо є, то які його розміри: __________ ШхДхВ м, чи використовується карцер за призначенням (так; ні);
• інші приміщення _____________________________________і
2.3.2. Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â ÏÐ, çàòðèìàíèõ çà ï³äîçðîþ â çàíÿòò³ æåáðàöòâîì òà áðîäÿæíèöòâîì:________
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

2.3.3. Ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó ÏÐ: ____ øò.îä. ó íàÿâíîñò³.
2.3.4. Íàÿâí³ñòü øòàòíîãî ôåëüäøåðà â ÏÐ (íåîáõ³äíå ï³äêðåñëèòè):

• є;
• посада є, але вакантна;
• посада є, але використовується для інших потреб;
• посади немає.
2.4. Ê³ìíàòà äëÿ äîñòàâëåíèõ:

а) розмір ____________ Ш х Д х В м;
б) вентиляція:
• є (приливно-витяжна – функціонує, не функціонує; відсутні
всмоктувальні отвори);
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• інше _______________________________________________;
• немає;
в) освітлення:
• природне освітлення – достатнє, недостатнє;
• штучне – лампи розжарювання (____ Вт), люмінесцентні світильники (____Вт);
• інше ________________________.
Ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàííÿ äîñòàâëåíèìè îñîáàìè ³íòåíñèâíîñò³
îñâ³òëåííÿ ñàìîñò³éíî:

• можливо;
• неможливо;
г) обладнання місцями для сидіння:
• обладнана;
• не обладнана.
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó îòðèìàíî â õîä³ îãëÿäó
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ
3. Бесіди з особами, які утримуються в ІТТ, спецприймальнику,
приймальнику-розподільнику:

3.1. ×è º â íèõ áàæàííÿ áåñ³äóâàòè, ÿêùî í³, òî ïðè÷èíà â³äìîâè.
3.2. Îáñòàâèíè çàòðèìàííÿ:

а) П.І.Б., рік народження;
б) дата та час затримання, обставини затримання (удома, на вулиці,
з/без застосування фізичної сили й засобів зв’язування, перевезення
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в непридатних для транспортування затриманих транспортних засобах (багажники автомобілів, необладнані автобуси та ін.);
в) чи були доведені затриманому (усно та письмово) його основні права, установлені Конституцією України, чинним законодавством;
г) час і місце укладення протоколу затримання, фіксація в журналах
обліку (книга доставлених осіб, журнал обліку осіб, яких запрошено
для участі в слідчо-оперативних заходах);
д) тривалість знаходження в службовому кабінеті (коридорі, фойє,
коморі та ін.), роз’яснення прав, доступ адвоката (ст. 45 КПК) до першого допиту;
е) застосування незаконних методів проведення дізнання (побиття, тортури, загрози, застосування спеціальних приладів, обладнання та ін.);
ж) у який термін був доставлений до суду для обрання запобіжного
заходу;
з) коли вперше після затримання був оглянутий лікарем;
і) чи перевозили безпідставно опитувану особу з одного органу внутрішніх справ до іншого, здійснювали несанкціоновані дії (нічні допити, побиття тощо).
Ïðèì³òêà. ×ëåíè ìîá³ëüíî¿ ãðóïè íå ìàþòü ïðàâà çàïèòóâàòè
ïðî õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ òà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, îö³íþâàòè
ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó.
3.3. Óìîâè óòðèìàííÿ â ²ÒÒ:

а) чи знає взята під варту особа свої права й обов’язки в даному статусі;
б) якість харчування, кількість прийомів їжі й інтервал між ними;
в) можливість і тривалість прогулянок;
г) зміна постільної білизни (якщо вона є), чи є можливість самостійно
прати білизну, чи забезпечені утримувані засобами для підтримання
чистоти в камері;
д) можливість отримувати передачі від родичів, чи є проблеми при отриманні передач (вимога платні з боку персоналу, вилучення тощо);
е) піклування з боку персоналу, чи є проблеми при наданні медичної
допомоги, коли відбувся останній прийом душу.
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Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ
4. Огляд журналу надання медичної допомоги особам,
які утримуються в ІТТ, СП, ПР:

а) кількість викликів швидкої медичної допомоги, лікарів-фахівців
(терапевт, дерматолог, фтизіатр);
б) до кого викликали цих лікарів, які рекомендації та висновки вони
залишили;
в) як часто проводиться перевірка дотримання дієтичних норм харчування лікарем;
г) перевірка дотримання санітарних правил і норм санітарним лікарем.
5. Îçíàéîìëåííÿ ³ç çàïèñàìè â êíèç³ îáë³êó îñ³á, äîñòàâëåíèõ äî
ì³ñüêðàéë³íâ³ää³ëó, êíèç³ îáë³êó îñ³á, ÿêèõ çàïðîøåíî äî ì³ñüêðàéë³íâ³ää³ëó äëÿ ó÷àñò³ â ñë³ä÷èõ àáî îïåðàòèâíèõ çàõîäàõ:

а) які громадяни, до яких працівників місьрайлінвідділу, у які кабінети були запрошені;
б) правильність обліку відвідувань громадян шляхом відвідування
працівників та їх службових кабінетів (вибірково);
в) обов’язковість фіксування всіх доставлених у книзі обліку доставлених осіб;
г) порівняльний аналіз записів у книзі обліку доставлених осіб із даними, отриманими в ході інтерв’ю із затриманими чи взятими під
варту.
6. Îãëÿä ê³ìíàòè ïðèéìàííÿ ïîâ³äîìëåíü â³ä ãðîìàäÿí:

а) доступність (така кімната знаходиться на першому поверсі, поряд
із входом до органу внутрішніх справ, вона визначена спеціальної
табличкою, для її відвідування громадянам не треба запитувати спеціального дозволу чергового тощо):
• так;
• ні;
б) наявність необхідної інформації про порядок та види звернень,
терміни їх розгляду й види рішень за цими зверненнями (Закон Ук207
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раїни «Про звернення громадян», підзаконні акти Президента України, МВС України, зразки заяв):
• є;
• немає;
в) розміщення інформації про телефони довіри МВС України, УМВС,
УМВСТ, про керівний склад органу та обласного управління, інформації про суд, прокуратуру, телефони адвокатської допомоги, громадських організацій.
• є;
• немає.
Продовження додатка
äî ï.5.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè
ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

7. Îãëÿä ñëóæáîâèõ êàá³íåò³â ïðàö³âíèê³â (âèá³ðêîâî):

а) наявність у кабінетах непритаманних речей: гир, бит, протигазів,
мотузок, резинових джгутів тощо;
б) чи є на дверях кабінетів таблички із номерами, назвами відділів,
посад і прізвищами працівників).
8. Îãëÿä ê³ìíàòè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â
Îáëàäíàííÿ ê³ìíàòè: ñò³ë, ñò³ëüö³, çàñîáè ô³êñàö³¿ (çàñîáè àóä³î-,
â³äåîçàïèñó), âåíåö³àíñüêå ñêëî ___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Ï.².Á, ï³äïèñ ÷ëåíà ìîá³ëüíî¿ ãðóïè:
Êåð³âíèê Àïàðàòó Ì³í³ñòðà
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Íàêàç ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 18.09.1992 ð. ¹ 485

Наказ МВС України № 485 від 18.09. 1992 р.
«Про заходи щодо подальшого вдосконалення
діяльності чергової служби органів внутрішніх
справ України» (витяги)
Додаток № 2
до наказу МВС України № 485 від 18.08.92 р.

ІНСТРУКЦІЯ
ïî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ì³ñüêîãî, ðàéîííîãî â³ää³ëó
(óïðàâë³ííÿ) âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ë³í³éíîãî â³ää³ëó (â³ää³ëåííÿ)
âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà òðàíñïîðò³, ì³ñüêîãî,
ñåëèùíîãî â³ää³ëó (â³ää³ëåííÿ) ì³ë³ö³¿
...
2.5. Îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé, ùî çàñòóïàº íà ÷åðãóâàííÿ, çîáîâ’ÿçàíèé ïðèéíÿòè â³ä ÷åðãîâîãî, ùî çì³íþºòüñÿ:
...
2.5.3. Îñ³á, çàòðèìàíèõ â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó, âèëó÷åí³ â
íèõ ðå÷³, äîêóìåíòè, ö³ííîñò³ òà ãðîø³. Ïåðåâ³ðèòè äîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ñòðîê³â ¿õ óòðèìàííÿ ³ ïðàâèëüí³ñòü îôîðìëåííÿ
íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â. Îãëÿíóòè é ïåðåâ³ðèòè ñòàí ê³ìíàò äëÿ çàòðèìàíèõ.
...
3.2. Îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé ìàº ïðàâî:
...
3.2.2. Ñòîñîâíî îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ïîïåðåäæåííÿ,
ïðèïèíåííÿ é ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â.
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3.2.2.3. Затримувати і утримувати у спеціально відведених для цього
приміщеннях:
3.2.2.3.1. Осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених,
які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які
ухиляються від виконання кримінального покарання (до передачі
за належністю) на строки і у порядку, передбаченому законом.
3.2.2.3.2. Осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під
варту – на строк, встановлений органом попереднього розслідування, прокурором, судом, але не більше 10 діб;
3.2.2.3.3. 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 3 годин, а у необхідних випадках, для встановлення особистості правопорушника
та з’ясування обставин правопорушення (має бути підтверджено
матеріалами адміністративної справи) – до трьох діб з письмовим
повідомленням про це прокуророві протягом 24 годин з моменту
затримання;
3.2.2.3.4. Неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, – на строк до передачі законним представникам або до
влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, що вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає
кримінальна відповідальність, – до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники, але не
більш, як на 8 годин;
3.2.2.3.5. Осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника
міліції, – до розгляду справи, але не більш, як на 24 години;
3.2.2.3.6. Осіб, які перебували на вулицях та в інших громадських
місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність
і громадську мораль, або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватись чи могли завдати шкоди собі чи оточуючим, – до
передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставляння до
місця проживання, а при відсутності таких – до їх витвереження
(не менше трьох годин але не більше доби);
3.2.2.3.7. Військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають
під ознаки злочину або адміністративного правопорушення, для
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передачі їх військовим патрулям, представникам військової комендатури, військових частин або військових комісаріатів;
3.2.2.3.8. Осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і
створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе та оточуючих –
до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш, як на 24 години.
3.2.2.3.9. Осіб, підозрюваних у бродяжництві або жебрацтві, з подальшим направлянням їх у встановленому порядку до приймальника – розподільника, а при відсутності приймальника-розподільника у місті чи районі утримувати таких осіб із санкції прокурора
в камерах ІТУ, але не більше 10 діб.
3.2.2.3.10. Осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про
направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму
або наркоманії, – на строк до 3 діб;
3.2.2.4. Проводити огляд осіб, зазначених у пункті 3.2.2.3. цієї Інструкції, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або
використані на шкоду для їх здоров’я.
3.2.2.5. Фотографувати і здійснювати звукозапис, кіно- та відеозйомку, дактилоскопування осіб, які затримано за підозрою у вчиненні
злочину або за бродяжництво, взятих під варту, звинувачуються у
вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту.
…
4. Îáîâ’ÿçêè äîáîâîãî íàðÿäó ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ì³ñüêðàéë³íîðãàíó.
4.1. Ïî çàáåçïå÷åííþ, ïðèéîìó, ðåºñòðàö³¿ ³ îïåðàòèâíîìó ðåàãóâàííþ íà çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ é ³íøó ³íôîðìàö³þ ïðî çëî÷èíè
òà ïîä³¿.
4.1.1. Îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà çä³éñíåííÿ ö³ëîäîáîâîãî ïðèéîìó ³ ðåºñòðàö³¿ çàÿâ, ùî íàäõîäÿòü
äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè, ïîâ³äîìëåíü òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çëî÷èíè ³
ïðàâîïîðóøåííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè íàêàçó ÌÂÑ Óêðà¿íè ¹ 500 â³ä
26.11.1991 ðîêó. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî çëî÷èíè òà ïîä³¿, íåçàëåæíî â³ä
ì³ñöÿ é ÷àñó ¿õ ñêîºííÿ, ïîâíîòè îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé, ïðèéìàºòüñÿ øòàòíèìè ÷åðãîâèìè, ¿õ ïîì³÷íèêàìè àáî ñï³âïðàö³âíèêàìè,
ïðèçíà÷åíèìè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷åðãóâàííÿ, ³ íåãàéíî
áåç ïîãîäæåííÿ ç êåð³âíèöòâîì ì³ñüêðàéë³íîðãàíó ðåºñòðóºòüñÿ ó
Êíèç³ îáë³êó ³íôîðìàö³¿ ïðî çëî÷èíè ³ ïîä³¿ (ÊÎ³ÇÏ). Âñ³ ðåêâ³çèòè
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ÊÎ³ÇÏ çàïîâíþþòüñÿ ÷åðãîâèì ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ðåêîìåíäàö³ÿìè,
íàäðóêîâàíèìè íà çâîðîò³ ¿¿ òèòóëüíîãî àðêóøà (Äîäàòîê ¹ 7 äî
²íñòðóêö³é).
...
4.3. Ñòîñîâíî ðîçãëÿäó îáñòàâèí ùîäî ïðàâîïîðóøíèê³â, äîñòàâëåíèõ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè.
4.3.1. Ðîçãëÿä îáñòàâèí ùîäî ïðàâîïîðóøíèê³â, äîñòàâëåíèõ äî
÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ïðàö³âíèêàìè ì³ñüêðàéë³íîðãàí³â àáî ãðîìàäÿíàìè, ïðîâàäèòüñÿ îïåðàòèâíèì ÷åðãîâèì àáî ³íøèì ïðàö³âíèêîì
îðãàíó çà äîðó÷åííÿì íà÷àëüíèêà ì³ñüêðàéë³íîðãàíó àáî éîãî çàñòóïíèêà.
4.3.2. Ïðè ðîçãëÿä³ îáñòàâèí ùîäî ïðàâîïîðóøíèêà îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

4.3.2.1. З’ясувати підстави, мотиви й законність доставляння, наявність даних про потерпілих, свідків, які можуть підтвердити скоєне
правопорушення.
4.3.2.2. Встановити особу доставленого, його фізичний стан (сп’яніння,
травми тощо).
4.3.2.3. Прийняти від працівника органу внутрішніх справ, який доставив правопорушника, письмовий рапорт, а при доставлені правопорушника громадянами – заяву. Особлива увага при цьому звертається на викладення обставин правопорушення, підстав та мотивів
доставляння.
4.3.2.4. Зареєструвати факт доставляння правопорушника у Книзі
обліку осіб, доставлених до міськрайліноргану ( додаток № 12 до Інструкцій).
4.3.3. Ó âèïàäêó íåîá´ðóíòîâàíîãî äîñòàâëÿííÿ ãðîìàäÿíèíà îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé, âñòàíîâèâøè éîãî íåâèíóâàò³ñòü, çîáîâ’ÿçàíèé
íåãàéíî çâ³ëüíèòè äîñòàâëåíîãî é çàïðîïîíóâàòè îñîá³, âèíí³é
ó íåîá´ðóíòîâàíîìó äîñòàâëÿíí³, âèáà÷èòèñü, ï³ñëÿ ÷îãî çðîáèòè íåîáõ³äíó ïîçíà÷êó ó Êíèç³ äîñòàâëåíèõ äî ì³ñüêðàéë³íîðãàíó.
Ðîç’ÿñíèòè îñîá³, ÿêà äîïóñòèëà íåîá´ðóíòîâàíå äîñòàâëÿííÿ, íåïðàâîì³ðí³ñòü ¿¿ ä³é. Ïðî íåîá´ðóíòîâàíå äîñòàâëÿííÿ ãðîìàäÿíèíà
ïðàö³âíèêîì îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ äîïîâ³ñòè íà÷àëüíèêó ì³ñüêðàéë³íîðãàíó ïèñüìîâèì ðàïîðòîì äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â. Ó âèïàäêó,
êîëè ãðîìàäÿíèíà íåçàêîííî äîñòàâèëè ãðîìàäÿíè, ðîç’ÿñíèòè îñòàíí³ì íåîá´ðóíòîâàí³ñòü äîñòàâëÿííÿ.
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4.3.4. Äîñòàâëÿííþ é çàòðèìàííþ íå ï³äëÿãàþòü:

4.3.4.1. Народні депутати України.
4.3.4.2. Народні депутати Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у місті, селищних, сільських Рад народних депутатів на території відповідної Ради.
4.3.4.3. Прокурори й слідчі органів прокуратури, народні судді, керівники та члени міського, обласного й вищестоящого судів.
4.3.4.4. Особи, що мають небезпечні для життя тілесні ушкодження,
вжили сильнодіючі отруйні речовини або заражені небезпечними
для здоров’я оточуючих інфекційними хворобами (при наявності
відомостей про це, а також якщо вони не мають змоги реагувати на
звернення до них), вагітні жінки з ознаками початку пологів. Відповідні заходи реагування до таких осіб вживаються після подання
їм кваліфікованої допомоги медпрацівниками або після лікування їх
в умовах стаціонару.
4.3.4.5. У випадках доставляння осіб, зазначених у пунктах 4.3.4.1.4.3.4.3. цієї Інструкції, оперативний черговий після встановлення
їх особистості повинен негайно звільнити доставлених і доповісти
про подію письмовим рапортом начальникові міськрайліноргану, а
також до чергової частини вищестоящого органу внутрішніх справ,
поінформувати про доставляння цих осіб прокурора і діяти згідно з
отриманими вказівками.
4.3.4.6. У випадках доставляння осіб, зазначених у пункті 4.3.4.4. цієї
Інструкції або якщо доставлений громадянин має обмороження, сам
собі завдав тілесні ушкодження, при спробі самогубства або заявив
про погіршання стану свого здоров’я, черговий зобов’язаний викликати швидку медичну допомогу чи представників відповідного медичного закладу, забезпечити постійний нагляд за такою особою й
доповісти про подію начальнику міськрайліноргану. Рішення про подальше утримання згаданих осіб черговий приймає в залежності від
висновку лікаря та вказівки начальника міськрайліноргану. При влаштуванні таких осіб на стаціонарне лікування у книзі обліку доставлених робиться відповідний запис, а у медичний заклад надсилається лист з проханням повідомити міськрайлінорган про виписування
правопорушника з медичного закладу.
4.3.4.6. При доставленні за правопорушення військовослужбовців та
військовозобов’язаних, призваних на збори, осіб рядового чи началь213
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ницького складу органів внутрішніх справ черговий зобов’язаний
після з’ясування підстав, мотивів та законності доставлення, встановлення особи й місця служби повідомити командира частини
(військового коменданта), начальника органу внутрішніх справ про
затримання, викликати наряд і передати затриманих, а також матеріали на них, під розписку у книзі обліку осіб, доставлених до міськрайліноргану. Про скоєння злочину цією категорією осіб повідомити прокурора.
Âèÿñíåííÿ îáñòàâèí ùîäî çàòðèìàííÿ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó, ïðàâèë ïîëþâàííÿ, ðèáàëüñòâà òà îõîðîíè ðèáíèõ çàïàñ³â, ìèòíèõ ïðàâèë, êîíòðàáàíäó çä³éñíþºòüñÿ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ.
4.3.6. Ó âèïàäêó äîñòàâëåííÿ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ³íîçåìíîãî ãðîìàäÿíèíà ÷åðãîâèé ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ éîãî îñîáèñòîñò³ çîáîâ’ÿçàíèé:

4.3.6.1. Іноземного громадянина, який користується дипломатичним
імунітетом та привілеями, негайно звільнити. Дипломатичний імунітет та привілеї іноземних громадян підтверджуються наявністю таких документів, виданих МЗС України: дипломатичної, консульської
або службової картки, спеціального посвідчення Міжнародного банку, Економічного співробітництва, Міжнародного інвестиційного
банку тощо.
4.3.6.2. Провести розгляд обставин щодо іноземного громадянина, який
не користується імунітетом та привілеями, на загальних підставах.
4.3.6.3. Доповісти письмовим рапортом начальнику міськрайліноргану, повідомити до чергової частини вищестоящого органу внутрішніх справ про доставлення іноземного громадянина, поінформувати
прокурора та Службу національної безпеки.
4.3.7. Ïðè äîñòàâëåíí³ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ³íîçåìíîãî ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé íå ìàº ïðè ñîá³ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó,
÷åðãîâèé ïîâèíåí âæèòè çàõîä³â äî âñòàíîâëåííÿ îñîáè ³ äàë³ ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïóíêòàìè 4.3.2.1., 4.3.6.1.-4.3.6.3. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
Ó âèïàäêó, êîëè âñòàíîâèòè îñîáó äîñòàâëåíîãî ³íîçåìöÿ íå º ìîæëèâèì, ÷åðãîâèé ïîâèíåí ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàïðàâèòè éîãî
äëÿ ïîì³ùåííÿ äî ïðèéìàëüíèêà-ðîçïîä³ëüíèêà.
4.3.8. Ó ðàç³ ðàïòîâî¿ ñìåðò³ ÷è ñàìîãóáñòâà äîñòàâëåíîãî äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé: âèêëèêàòè øâèäêó (íåâ³äêëàäíó) ìåäè÷íó äîïîìîãó; äîïîâ³ñòè íà÷àëüíèêîâ³ ì³ñüêðàéë³íîðãàíó òà
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äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè âèùåñòîÿùîãî îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ; ïî³íôîðìóâàòè ïðîêóðîðà, âæèòè çàõîä³â äî çáåðåæåííÿ îáñòàíîâêè íà
ì³ñö³ ïîä³¿ äî ïðèáóòòÿ îñîáè, ÿê³é äîðó÷åíî ðîçñë³äóâàííÿ.
4.3.9. Ïðè ðîçãëÿä³ îáñòàâèí ùîäî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó
ñêîºíí³ çëî÷èíó, ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

4.3.9.1. Доповісти про доставляння начальнику міськрайліноргану та
за його вказівкою передати матеріали й доставленого слідчому або
особі, призначеній проводити дізнання, для вирішення питання про
порушення кримінальної справи (якщо вона не порушена) і затримання доставленого за підозрою у скоєнні злочину.
Â³ä îñîáè, ÿêà äîñòàâèëà ï³äîçðþâàíîãî, ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé
çàæàäàòè ðàïîðò ³ç âêàç³âêîþ êîíêðåòíî¿ ôàáóëè çëî÷èíó, à â ðàç³
éîãî íåîá´ðóíòîâàíîãî äîñòàâëÿííÿ ä³ÿòè çã³äíî ç ïóíêòîì 4.3.3. ö³º¿
²íñòðóêö³¿.

4.3.9.2. За вказівкою начальника міськрайліноргану, слідчого провести особистий обшук, сфотографувати й дактилоскопувати підозрюваного. Особистий обшук ведеться особою однієї статі з доставленим
у присутності двох понятих тієї ж статі. При обшуку вилучаються
речові докази, документи, цінності, гроші, облігації та інші цінні папери, а також речі, заборонені до зберігання в ІТУ (всі види холодної
й вогнепальної зброї, боєприпаси, наркотичні, сильнодіючі та отруйні речовини, бритви, запальнички, сірники, гральні карти, поясні
ремені, гумові підв’язки, краватки, шнурки, шарфи, рушники довше
50 см тощо). Вилучене при особистому обшуку передається слідчому,
особі, що провадить дізнання, під розписку в протоколі про затримання за підозрою у скоєнні злочину, який долучається до кримінальної справи.
Ïðî ïðîâàäæåííÿ îñîáèñòîãî îáøóêó, çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ
çàñîá³â, âèëó÷åííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, äîêóìåíò³â, ö³ííîñòåé, ãðîøåé
òà ³íøèõ ðå÷åé, ôîòîãðàôóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ñêîºíí³ çëî÷èíó,
à òàêîæ éîãî äàêòèëîñêîïóâàííÿ ñêëàäàþòüñÿ ïðîòîêîëè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì.
Ïðîòîêîëè çà÷èòóþòüñÿ îñîáîþ, ÿêà ¿õ ñêëàëà, ³ ï³äïèñóþòüñÿ
âñ³ìà îñîáàìè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîâàäæåíí³ öèõ ä³é.

4.3.9.3. При наявності письмового доручення слідчого або начальника міськрайліноргану про затримання особи, підозрюваної у скоєнні
злочину, скласти протокол затримання і повідомити про це слідчого,
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орган дізнання, за дорученням якого проведено затримання, а також
прокурора.
Ó ïðîòîêîë³ çàçíà÷àºòüñÿ ÷àñ äîñòàâëÿííÿ îñîáè äî ì³ñüêðàéë³íîðãàíó àáî äî ñë³ä÷îãî.

4.3.9.4. Направити підозрюваного для утримання до ІТУ при одержанні від слідчого або особи, яка провадить дізнання, протоколу затримання.
4.3.9.5. За письмовим дорученням слідчого або особи, яка провадить
дізнання, повідомити про затримання родину підозрюваного (якщо
відоме місце її проживання). Про затримання неповнолітнього
обов’язково повідомити батьків або осіб, що їх заміщають.
4.3.9.6. Під час перебування підозрюваного у черговій частині забезпечити його охорону, яка виключала б втечу, напад на осіб добового наряду, інших працівників правоохоронних органів та громадян,
утаєння речових доказів та слідів злочину, самогубство, калічення членів, контакти з іншими особами, особливо підозрюваними у
скоєнні того ж злочину. З письмового дозволу слідчого або особи, яка
провадить слідство, передати підозрюваному одяг та інші предмети,
за винятком заборонених до зберігання в ІТУ.
4.3.10. Розгляд обставин щодо особи, доставленої за адміністративне
правопорушення, провадиться після особистого обшуку, як правило, негайно. У випадку, коли в черговій частині перебувають декілька
осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, і розпочати розгляд обставин щодо затриманих терміново не є можливим, він провадиться в порядку черговості доставляння. Проваджуючи розгляд
обставин, оперативний черговий зобов’язаний:
4.3.10.1. Запропонувати співробітнику міліції (члену службового наряду), який затримав і доставив правопорушника, скласти і оформити у встановленому порядку протокол про адміністративне правопорушення (Додаток № 13 до Інструкцій), з підписами свідків (якщо
вони є), правопорушника і поясненнями останнього. Якщо правопорушник доставлений громадянами, згаданий протокол складає оперативний черговий.
4.3.10.2. З’ясувати наявність складу адміністративного правопорушення, а також відсутність обставин, що виключають провадження
у справах про адміністративні правопорушення (ст.259 КпАП Украї216
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ни, пункти 4.3.4.1. – 4.3.4.3. та 4.3.6.1. цієї Інструкції і пункт 4.3.5. Інструкції у частині, що стосується окремих складів адміністративних
правопорушень).
4.3.10.3. Перевірити наявність відомостей на правопорушника по
картотеці умовно засуджених і засуджених з відстрочкою виконання
вироку, по картотеці притягнутих до адміністративної відповідальності за правопорушення, а також інших картотеках міськрайліноргану за місцем проживання правопорушника. інформацію про затримання (доставляння) осіб, що стоять на обліку, довести до відома
працівника карного розшуку, ЗЕЗП, дільничного інспектора міліції,
дільничного інспектора у справах неповнолітніх, що обслуговують
відповідну адміністративну дільницю. При наявності підстав для
притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності
діяти у відповідності з п.4.3.9. цієї Інструкції.
4.3.10.4. Зареєструвати протокол у журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток № 14 до Інструкції).
4.3.10.5. Доповісти матеріали про адміністративне правопорушення
начальнику міськрайліноргану або його заступнику і далі діяти у відповідності з отриманою вказівкою.
4.3.11. Ïðè ðîçãëÿä³ îáñòàâèí ùîäî çàòðèìàíîãî, ÿêèé ïåðåáóâàº ó ï’ÿíîìó âèãëÿä³, ùî çíåâàæàº ëþäñüêó ã³äí³ñòü ³ ãðîìàäñüêó
ìîðàëü, ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âèìîã ïóíêòó 4.3.2.
ö³º¿ ²íñòðóêö³¿ íàïðàâèòè çàòðèìàíîãî äî ìåäè÷íîãî âèòâåðåçíèêà.
×åðãîâèé ïî îðãàíó â äàíîìó âèïàäêó äàº âêàç³âêó ÷åðãîâîìó ïî
ìåäâèòâåðåçíèêó ïðî äîñòàâëÿííÿ çãàäàíî¿ îñîáè ï³ñëÿ âèòâåðåæåííÿ äî ì³ñüêðàéë³íîðãàíó äëÿ ðîçãëÿäó îáñòàâèí ùîäî íå¿. Ó âèïàäêó
â³äñóòíîñò³ ìåäè÷íîãî âèòâåðåçíèêà âèêîíàòè âèìîãè ïóíêò³â 4.4.3.
òà 4.4.4. ²íñòðóêö³¿.
4.3.12. Ïðè ðîçãëÿä³ îáñòàâèí ùîäî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ â
óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, îïåðàòèâíèé
÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

4.3.12.1. У встановленому порядку направити доставленого на медичне обстеження для встановлення стану сп’яніння.
4.3.12.2. При встановленні легкого ступеня сп’яніння провести розгляд обставин, виходячи з пунктів 4.3.10.2.-4.3.10.5. цієї Інструкції.
Якщо порушник перебуває у стані сп’яніння, що зневажає людську
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гідність і громадську мораль, або якщо він втратив здатність до самостійного пересування і може завдати шкоди оточенню або собі самому, – виконати вимоги пункту 4.3.11.
4.3.12.3. Вилучити до розгляду справи посвідчення на право управління транспортним засобом, про що зробити запис у протоколі про
адміністративне правопорушення.
4.3.12.4. Забезпечити схоронність транспортного засобу й вантажу,
який у ньому знаходиться.
4.3.12.5. Викликати представника автотранспортного підприємства з
довіреністю на отримання транспортного засобу й вантажу. Транспортний засіб і вантаж передати по довіреності під розписку; те й
друге приєднати до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
4.3.13. Ïðè äîñòàâëÿíí³ îñîáè çà ïîðóøåííÿ ³íøèõ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé êåðóºòüñÿ âèìîãàìè ïóíêò³â
4.3.10.1.-4.3.10.5. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿. Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ âîä³ºì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèì
çàñîáîì, âèêîíóþòüñÿ òàêîæ âèìîãè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 4.3.12.3. ö³º¿
²íñòðóêö³¿.
4.3.14. Ïðè ðîçãëÿä³ îáñòàâèí ùîäî îñîáè, äîñòàâëåíî¿ çà áðîäÿæíèöòâî, òàê ñàìî ÿê ³ óìîâíî çàñóäæåíî¿, óìîâíî çâ³ëüíåíî¿, ÿêà
ñàìîâ³ëüíî çàëèøèëà ìåæ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó, àáî îñîáè, ÿêà
çàñóäæåíà äî ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç â³äñòðî÷êîþ âèêîíàííÿ âèðîêó ³
ñêî¿ëà ïðàâîïîðóøåííÿ, îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

4.3.14.1. Перевірити по адресному бюро та інформаційному центру
наявність відомостей про офіційне попередження, розшук цих осіб,
а у місцях з особливим режимом – підписки про невиїзд за межі цих
місць.
4.3.14.2. Доповісти зібрані матеріали керівникові міськрайліноргану і
за його вказівкою передати їх під розписку працівнику, призначеному для подальшого розгляду обставин. У випадку відсутності керівника протягом 3 годин при наявності підстав скласти постанову про
затримання особи, що займається бродяжництвом, і вмістити її до
приймальника-розподільника, ( у разі відсутності такого – до ІТУ).
Про затримання доповісти начальникові міськрайліноргану і за його
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рішенням передати зібрані матеріали працівнику органу для отримання у добовий строк санкції прокурора на утримання затриманого
у приймальнику-розподільнику (ІТУ).
4.3.14.3. При наявності санкціонованої прокурором постанови про
затримання особи, що займається бродяжництвом, направити затриманого до приймальника-розподільника (ІТУ), а умовно звільненого,
умовно засудженого та засудженого до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку – до ІТУ, про що повідомити орган внутрішніх справ, який виніс постанову про затримання (скласти протокол
затримання).
4.3.15. Ïðè äîñòàâëÿíí³ íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ñêî¿â ïðàâîïîðóøåííÿ, ÷åðãîâèé ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âèìîã ïóíêòó 4.3.2. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿
çîáîâ’ÿçàíèé ïåðåäàòè äîñòàâëåíîãî ïðàö³âíèêó ³íñïåêö³¿ ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ (²ÑÍ) àáî îïåðàòèâíîìó ïðàö³âíèêó êàðíîãî ðîçøóêó
äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó îáñòàâèí. Ó ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ ÷åðãîâèé çà
âêàç³âêîþ êåð³âíèêà ì³ñüêðàéë³íîðãàíó ïðîâîäèòü ç íåïîâíîë³òí³ì
ïðàâîïîðóøíèêîì â³êîì â³ä 16 äî 18 ðîê³â ðîçãëÿä îáñòàâèí ùîäî
íüîãî ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðî ñêîºíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäà÷ó ïðàâîïîðóøíèêà áàòüêàì àáî îñîáàì, ùî ¿õ çàì³ùàþòü, éîãî çàêîííîìó
ïðåäñòàâíèêîâ³, à òàêîæ ïðî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé ïîâèíåí ïîâ³äîìèòè ïðàö³âíèêà ²ÑÍ äëÿ âæèòòÿ
â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â. Ïðè íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ÷åðãîâèé çà âêàç³âêîþ êåð³âíèêà ì³ñüêðàéë³íîðãàíó íàïðàâëÿº äîñòàâëåíîãî äî ïðèéìàëüíèêà-ðîçïîä³ëüíèêà äëÿ íåïîâíîë³òí³õ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
4.3.16. Íåïîâíîë³òí³, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, ïåðåäàþòüñÿ:

4.3.16.1. Батькам або особам, які їх заміщають.
4.3.16.2. Представникам адміністрації дитячих будинків, шкіл-інтернатів, спеціальних навчально-виховних, лікувально-виховних установ, а також посадовим особам інших установ, які відповідають за
утримання і виховання цих неповнолітніх.
4.3.16.3. Представникам лікувальних установ органів охорони здоров’я,
якщо неповнолітній, якому не виповнилось 14 років, має тілесні ушкодження або його неможливо передати вищезгаданим особам.
219

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
4.3.16.4. Працівникам медичного витверезника (у випадку, коли неповнолітній перебуває у п’яному вигляді, що зневажає людську гідність і громадську мораль), якщо неможливо встановити особистість
неповнолітнього, місце його проживання і передати батькам чи особам, що їх заміщають, або представникам установи, що несе відповідальність за його виховання й утримання.
4.3.17. Ïåðåäà÷à íåïîâíîë³òíüîãî ïðîâàäèòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó â
ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ùî ðîáèòüñÿ
ïîçíà÷êà ó Êíèç³ îáë³êó îñ³á, äîñòàâëåíèõ äî ì³ñüêðàéë³íîðãàíó.
4.3.18. Ïðè ç’ÿñóâàíí³ îáñòàâèí ç äèòèíîþ, ÿêà çàáëóäèëàñü àáî
áóëà ï³äêèíóòà, ÷åðãîâèé ó â³äñóòíîñò³ ïðàö³âíèêà ²ÑÍ çîáîâ’ÿçàíèé
ñêëàñòè àêò ó äâîõ (ñòîñîâíî ï³äêèíóòîãî – ó òðüîõ) ïðèì³ðíèêàõ.
Àêò ï³äïèñóºòüñÿ ÷åðãîâèì ³ îñîáîþ, ÿêà äîñòàâèëà äèòèíó. Äèòèíà
ôîòîãðàôóºòüñÿ ïî ïðàâèëàõ ðîçï³çíàâàëüíî¿ ôîòîçéîìêè.
4.3.19. Ä³òè ³ ï³äë³òêè, ÿê³ çàáëóäèëèñü, áóëè ï³äêèíóò³, à ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ ³ ³íø³, çàëèøåí³ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, ïðîòÿãîì ÷àñó, ùî ìàº íå ïåðåâèùóâàòè 8 ãîäèí, íàïðàâëÿþòüñÿ ÷åðãîâèì
(ïðè â³äñóòíîñò³ ïðàö³âíèêà ²ÑÍ):

4.3.19.1. До будинку дитини (у віці до 3 років).
4.3.19.2. До приймальника-розподільника для неповнолітніх органів
внутрішніх справ.
4.3.19.3. До найближчої медичної установи, незалежно від території
обслуговування й відомчої належності (при наявності ознак захворювання).
4.3.20. Ïðè äîñòàâëÿíí³ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè õâîðèõ àáî ä³òåé,
ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ÷è â³êîì íå ìîæóòü í³÷îãî ïîâ³äîìèòè ïðî
ñåáå, ÷åðãîâèé îðãàí³çóº ïîäàííÿ ¿ì ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäàº òàêèõ îñ³á äî ìåäè÷íî¿ óñòàíîâè. ßêùî ïî ðåçóëüòàòàõ ìåäè÷íîãî îñâ³ä÷åííÿ áóäå âñòàíîâëåíî, ùî äîñòàâëåí³ íå ïîòðåáóþòü ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè àáî ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ, òî çà óìîâ
â³äñóòíîñò³ îïåðàòèâíîãî ïðàö³âíèêà, ïðàö³âíèêà ²ÑÍ ÷åðãîâèé ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷óº íàïðàâëåííÿ ä³òåé ³ íåïîâíîë³òí³õ äî óñòàíîâ,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 4.3.19.1. òà 4.3.19.2. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿. Ó âèïàäêó,
ÿêùî îñîáèñò³ñòü äîñòàâëåíîãî íå âñòàíîâëåíà, àëå 18 ðîê³â éîìó
âèïîâíèëîñü, îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé ä³º ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè
ïóíêò³â 4.3.14.2. òà 4.3.14.3. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
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4.4. Ïðè àäì³í³ñòðàòèâíîìó çàòðèìàíí³, ïðîâåäåíí³ îñîáèñòîãî
îãëÿäó òà äîãëÿäó ðå÷åé, ñïîñòåðåæåíí³ çà ïîâåä³íêîþ äîñòàâëåíèõ
³ çàòðèìàíèõ:
4.4.1. ×åðãîâèé ïî ì³ñüêðàéë³íîðãàíó ì³ë³ö³¿ ïðè ðîçãëÿä³ îáñòàâèí ç îñîáàìè, äîñòàâëåíèìè çà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ,
ç ìåòîþ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó àáî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³, ÿêùî ö³
ïèòàííÿ íåìîæëèâî âèð³øèòè íà ì³ñö³, à ó íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ äëÿ
âñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ³ ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ
ïðîâàäèòü îãëÿä ³ àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ òàêèõ îñ³á, äîãëÿä ðå÷åé, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ ïðåäìåò³â, ùî ìîæóòü
áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè àáî âèêîðèñòàí³ íà øêîäó ¿õ çäîðîâ’þ.
Ö³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü îäíî÷àñíî àáî âèá³ðêîâî, ÿê
÷åðãîâèì, òàê ³ çà éîãî âêàç³âêîþ ïðàö³âíèêîì ì³ñüêðàéë³íîðãàíó,
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâàäæåííÿ ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ö³ ä³¿ íå º ïîêàðàííÿì.
4.4.2. Ïðè àäì³í³ñòðàòèâíîìó çàòðèìàíí³ ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

4.4.2.1. Скласти протокол про адміністративне затримання (додаток
№ 15 до інструкцій), підписати його й запропонувати розписатись
понятим та правопорушнику. Протокол додається до справи про адміністративне правопорушення.
4.4.2.2. Провести особистий догляд правопорушника, його речей і вилучити речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом
правопорушення, а також всі види зброї, боєприпасів, наркотичних,
сильнодіючих та отруйних речовин.
Îñîáèñòèé äîãëÿä ìîº ïðîâàäèòèñü îñîáîþ îäí³º¿ ñòàò³ ³ç çàòðèìàíèì ³ â ïðèñóòíîñò³ äâîõ ïîíÿòèõ ò³º¿ æ ñòàò³. Ïðî îñîáèñòèé îãëÿä
³ äîãëÿä ðå÷åé, âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàòðèìàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì óñ³õ âèëó÷åíèõ ðå÷åé ³ ïðåäìåò³â, ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ
îçíàê (íîìåð, ñåð³ÿ, êîë³ð òîùî). Ïðîòîêîë ï³äïèñóºòüñÿ îñîáîþ, ùî
÷èíèòü äîãëÿä ³ âèëó÷åííÿ, à òàêîæ ïîíÿòèìè òà ïðàâîïîðóøíèêîì.
Ó âèïàäêó â³äìîâè ïîðóøíèêà â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó â îñòàííüîìó ðîáèòüñÿ çàïèñ ïðî öå.

4.4.2.3. З’ясувати стан здоров’я порушника, а також обставини, що
можуть призвести до тяжких наслідків у зв’язку з його затриманням
(зупинка виробництва, вибух котла, заморожування системи опален221
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ня і т. ін., а також залишення малолітніх дітей або осіб, які потребують постійного нагляду, в обстановці, що загрожує їх життю, тощо).
При наявності цих обставин вживаються заходи щодо попередження
тяжких наслідків (повідомляє адміністрацію підприємств, організацій, домоуправління, поліклініки, лікарні тощо про необхідність
прийняття відповідних заходів безпеки; при необхідності затриманий у супроводі працівника міліції направляється для вжиття заходів щодо попередження тяжких наслідків).
4.4.2.4. Зареєструвати факт затримання в книзі обліку осіб, доставлених
до міськрайліноргану. При цьому у відповідних графах обов’язково
вказується номер протоколу про адміністративне затримання і час перебування особи у кімнаті для затриманих з « » годин « » хвилин до « »
годин « » хвилин.
4.4.2.5. На прохання затриманого за адміністративне правопорушення повідомити про його місцеперебування родичів, адміністрацію за
місцем праці і навчання. Про затримання неповнолітнього обов’язково
повідомляються його батьки або особи, які їх заміщають.
4.4.2.6. Забезпечити постійне спостереження за поведінкою доставлених і затриманих з метою попередження нападу на осіб добового
наряду, інших працівників і громадян, утаєння речей і документів,
що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, самогубства, калічення членів. У випадку скарги доставленого або правопорушника, підданого адміністративному затриманню, на поганий
стан здоров’я або при виявленні по зовнішніх ознаках погіршання
його стану чи нанесенні йому тілесних ушкоджень – виконати вимоги, передбачені пунктом 4.3.4.6. цієї Інструкції.
4.4.2.7. Контролювати додержання встановлених строків адміністративного затримання.
Àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ îñîáè, ÿêà ñêî¿ëà àäì³í³ñòðàòèâíå
ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæå òðèâàòè íå á³ëüøå 3 ãîäèí.
Îñîáè, ÿê³ ñêî¿ëè äð³áíå õóë³ãàíñòâî, ìîæóòü áóòè çàòðèìàí³ äî
ðîçãëÿäó ñïðàâè íàðîäíèì ñóääåþ àáî íà÷àëüíèêîì (çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà) îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, àëå íà ñòðîê íå á³ëüøå äîáè.
Äî ðîçãëÿäó ñïðàâè íàðîäíèì ñóääåþ ìîæóòü áóòè çàòðèìàí³ òàêîæ
îñîáè, ÿê³ ïîðóøèëè ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ çáîð³â, ì³òèíã³â, âóëè÷íèõ ïðîöåñ³é òà äåìîíñòðàö³é àáî âèÿâèëè íåïîâàãó äî ñóäó, àáî òîðãóâàëè ç ðóê ó íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ.
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Ñòðîê àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàòðèìàííÿ â³äðàõîâóºòüñÿ ç ìîìåíòó
äîñòàâëÿííÿ ïîðóøíèêà äëÿ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó, à îñîáè, ùî ïåðåáóâàëà ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, – ç ÷àñó âèòâåðåæåííÿ (íå ìåíøå 3 ãîäèí,
àëå íå á³ëüøå äîáè).
4.4.3. Îïåðàòèâíèé ÷åðãîâèé ìàº ïðàâî óòðèìóâàòè â ê³ìíàò³
äëÿ çàòðèìàíèõ: Íåïîâíîë³òí³ óòðèìóþòüñÿ îêðåìî â³ä äîðîñëèõ, à
÷îëîâ³êè – â³ä æ³íîê.

4.4.3.1. Осіб, згаданих у пунктах 3.2.2.3.3. – 3.2.2.3.8. цієї Інструкції –
на відповідні строки.
4.4.3.2. Осіб, що підозрюються в занятті бродяжництвом, – на строк до
3 годин, з наступною передачею до приймальників-розподільників.
4.4.3.3. Осіб, що ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму або
наркоманії, – до 3 годин з наступною передачею до ІТУ, а у випадку
відсутності ІТУ – до 3 діб.
4.4.3.4. Осіб, затриманих згідно з карно-процесуальним законодавством, що підозрюються у скоєнні злочину, звинувачуваних, які переховуються від дізнання, слідства або суду, засуджених, що ухиляються від виконання кримінального покарання, – тільки у випадку
відсутності у місці дислокації міськрайліноргану ІТУ і при наявності
документів, що підтверджують їх статус, – на термін не більше 3 годин, на підставі рапорту особи, яка доставила затриманого, за санкцією начальника (його заступника) міськрайліноргану.
4.4.4. Õàð÷óâàííÿ îñ³á, ùî çàòðèìàí³ â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó ³ çíàõîäÿòüñÿ ó â³äïîâ³äí³é ê³ìíàò³ á³ëüøå 3 ãîäèí ( äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ òà â ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ ³íñòðóêö³ºþ âèïàäêàõ) îðãàí³çóºòüñÿ ÷åðåç ì³ñüê³
òîðãîâåëüí³ îðãàí³çàö³¿ ïî íîðì³ äîâîëüñòâà, ïåðåäáà÷åí³é äëÿ îñ³á,
ÿê³ óòðèìóþòüñÿ ó ñïåöçàêëàäàõ ì³ë³ö³¿ (²ÒÓ, ïðèéìàëüíèêè-ðîçïîä³ëüíèêè, ñïåöïðèéìàëüíèêè). Îïëàòà ïðîâàäèòüñÿ çã³äíî ç³ ñò. 8
Ïåðåë³êó âèòðàò çà êîøòîðèñîì îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ).
4.4.5. Ïðè çàòðèìàíí³ îñ³á, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 4.4.3.1.– 4.4.3.9.
ö³º¿ ²íñòðóêö³¿, ÷åðãîâèé ïðîâàäèòü îãëÿä îñ³á, ðå÷åé, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïðè íèõ, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ âèëó÷àº äîêóìåíòè é ïðåäìåòè,
ùî ìîæóòü áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè àáî âèêîðèñòàòèñü íà øêîäó ¿õ
çäîðîâ’þ, â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó â ïóíêò³ 4.4.2.2. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿,
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à òàêîæ äîêóìåíòè, ö³ííîñò³, ãðîø³, ö³íí³ ïàïåðè é ðå÷³, çàáîðîíåí³
äî çáåð³ãàííÿ ó ê³ìíàòàõ äëÿ çàòðèìàíèõ (âñ³ âèäè çáðî¿, áîºïðèïàñè, íàðêîòè÷í³, ñèëüíîä³þ÷³, îòðóéí³ ðå÷îâèíè, íîæ³, áðèòâè, êëþ÷³,
³íø³ ìåòàë³÷í³ ïðåäìåòè, ñêëÿíèé ïîñóä, ñïèðòí³ íàïî¿, òþòþíîâ³
âèðîáè, ñ³ðíèêè, ãðàëüí³ êàðòè, ïîÿñí³ ðåìåí³, ïîìî÷³, øíóðêè, øàðôè, êðàâàòêè).
4.4.6. Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà â ê³ìíàò³ äëÿ çàòðèìàíèõ ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

4.4.6.1. Поставити перед помічником чергового завдання здійснювати постійний нагляд за поведінкою затриманого. Постійно контролювати несення служби.
4.4.6.2. Ретельно перевіряти продукти й речі, що передаються затриманим, не допускаючи передачі заборонених предметів.
4.4.6.3. Забезпечити освітлення кімнат для затриманих від настання
темряви до повного світання.
4.4.6.4. Здійснювати нагляд за поведінкою осіб, що знаходяться в кімнаті для затриманих, під час виведення їх помічником чергового до
керівника міськрайліноргану для розгляду обставин щодо них, до туалету та інших приміщень.
4.4.6.5. При спробі затриманого завдати шкоду собі або іншим особам, що знаходяться в кімнаті для затриманих, перевести правопорушника до іншої кімнати, а у виключних випадках вжити заходів
для припинення буйства та безчинства в порядку, встановленому
пунктом 4.4.7. цієї Інструкції.
4.4.7. ×åðãîâèé çà âêàç³âêîþ êåð³âíèêà ì³ñüêðàéë³íîðãàíó (à ïðè
éîãî â³äñóòíîñò³ – ñàìîñò³éíî) ìàº ïðàâî çàñòîñîâóâàòè äî çàòðèìàíèõ ³ äîñòàâëåíèõ çàõîäè ô³çè÷íîãî âïëèâó, â òîìó ÷èñë³ ïðèéîìè
ðóêîïàøíîãî áîþ, íàðó÷íèêè, ãóìîâ³ ïàëèö³, çàñîáè çâ’ÿçóâàííÿ,
ñëüîçîòî÷èâ³ ðå÷îâèíè òà ³íø³ ñïåö³àëüí³ é òðàíñïîðòí³ çàñîáè, à
òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ñëóæáîâèõ ñîáàê ó òàêèõ âèïàäêàõ:

4.4.7.1. Для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій,
що створюють загрозу їх життю або здоров’ю.
4.4.7.2. Для припинення масових безладь та групових порушень громадського порядку.
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4.4.7.3. Для відбиття нападу на приміщення, споруди та транспортні
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захвату.
4.4.7.4. Для конвоювання та утримання осіб, затриманих і підданих
арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір
працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть
скоїти втечу або завдати шкоди оточуючим чи собі.
4.4.7.5. Для припинення опору працівникові міліції та іншим особам,
що виконують службові чи громадські обов’язки по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.
4.4.7.6. Для звільнення заложників. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, а також характеру та особистості правопорушника.
4.4.8. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ íàðó÷íèê³â, çâ’ÿçóâàííÿ òà ïðèéîì³â ñàìáî ó ÷åðãîâèõ ÷àñòèíàõ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ:

4.4.8.1. Застосування наручників при охороні, утриманні та конвоюванні заарештованих та затриманих допускається у випадках:
а) вчинення ними фізичного опору конвою, при спробі нападу на
конвой чи склад суду;
б) затримання при спробі втечі;
в) наявності відомостей про намір заарештованого покінчити життя самогубством або скоїти втечу;
г) винесення вироку про смертну кару;
д) наявності розпорядження головуючого на суді;
е) визнання судом особливо небезпечним рецидивістом;
є) конвоювання особливо небезпечних злочинців;
ж) конвоювання у літаках, автомобілях (крім автозаків).
Áåçïåðåðâíå óòðèìàííÿ â íàðó÷íèêàõ äîïóñêàºòüñÿ íå á³ëüø ÿê
íà 2 ãîäèíè, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè çí³ìàþòüñÿ íà ÷àñ äî 15 õâèëèí.
Ðóêè â íàðó÷íèêàõ ìàþòü çíàõîäèòèñü ó ïîëîæåíí³ ïîçàäó. Íå
äîïóñêàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ íàðó÷íèê³â äî æ³íîê, íåïîâíîë³òí³õ â³êîì äî 16 ðîê³â, ïðåñòàð³ëèõ, ³íâàë³ä³â ç ÿâíî âèðàæåíèìè îçíàêàìè ³íâàë³äíîñò³, à òàêîæ ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí. Ïî êîæíîìó âèïàäêó
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çàñòîñóâàííÿ íàðó÷íèê³â ó ïðèì³ùåíí³ îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
(÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè) äëÿ ïðèïèíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é çàòðèìàíèõ
ñêëàäàºòüñÿ àêò, ÿêèé ï³ñëÿ äîïîâ³ä³ íà÷àëüíèêîâ³ ì³ñüêðàéë³íîðãàíó äîäàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ìàòåð³àëó.

4.4.8.2. Зв’язування провадиться засобами, що виключають можливість заподіяння тілесних ушкоджень затриманому (доставленому),
і застосовується:
а) для припинення буйства та безчинства затриманих, доставлених
і заарештованих, коли іншими заходами припинити ці дії неможливо;
б) для затримання й конвоювання злочинців, коли є підстави для
побоювання, що вони намагатимуться скоїти втечу або напад на
працівника міліції чи громадян, так само як і завдати собі каліцтво
або покінчити життя самогубством.
Çâ’ÿçóþòüñÿ ðóêè ³ íîãè îêðåìî, ó ïîëîæåíí³ ïîçàäó. Ïðè öüîìó
êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿºòüñÿ ïðèòÿãóâàòè ðóêè äî í³ã (çàñòîñîâóâàòè
òàê çâàíó «ëàñò³âêó»).
Ïåðåáóâàííÿ ó çâ’ÿçàíîìó ñòàí³ íå ïîâèííî ïåðåâèùóâàòè 2 ãîäèí. Îñîáà, äî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çâ’ÿçóâàííÿ, ïîâèííà çíàõîäèòèñü ï³ä
ïîñò³éíèì íàãëÿäîì.
Ïðî êîæíèé âèïàäîê çâ’ÿçóâàííÿ ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ äîïîâ³äàº
ðàïîðòîì íà÷àëüíèêó ÂÂÑ. Ïðè öüîìó ç ó÷àñòþ ïîíÿòèõ ñêëàäàºòüñÿ àêò. Ó ðàïîðò³-àêò³ çàçíà÷àºòüñÿ, êîëè, äå, ïðîòè êîãî ³ çà ÿêèõ
îáñòàâèí çàñòîñîâàíî çâ’ÿçóâàííÿ, òðèâàë³ñòü çíàõîäæåííÿ îñîáè
ó çâ’ÿçàíîìó ñòàí³ (ãîäèíè, õâèëèíè), à òàêîæ ïð³çâèùà òà àäðåñà
ïîíÿòèõ.
Ïðî çàñòîñóâàííÿ çâ’ÿçóâàííÿ ðîáèòüñÿ ïîçíà÷êà ó êíèç³ äîñòàâëåíèõ. Ðàïîðò ³ àêò äîäàþòüñÿ äî ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ïðèì³òêà. Çâ’ÿçóâàííÿ îñ³á, ùî óòðèìóþòüñÿ â ²ÒÓ, ïðîâàäèòüñÿ â êîðèäîð³ ²ÒÓ, ï³ñëÿ ÷îãî ó çâ’ÿçàíîìó ñòàí³ âîíè ïîì³ùàþòüñÿ
äî îêðåìî¿ êàìåðè, çà ÿêîþ ìàº âåñòèñü ïîñò³éíå ñïîñòåðåæåííÿ ç
áîêó ïîñòîâîãî ²ÒÓ àáî ñïåö³àëüíî âèä³ëåíîãî ïðàö³âíèêà. Ó âèïàäêó, ÿêùî áóéñòâî òà áåç÷èíñòâî ñêîþº äîñòàâëåíèé àáî îñîáà, ÿêà
ï³ääàíà àäì³í³ñòðàòèâíîìó çàòðèìàííþ, àëå íå çíàõîäèòüñÿ ó ê³ìíàò³ äëÿ çàòðèìàíèõ, ÷åðãîâèé íàðÿä ³ç çàñòîñóâàííÿì ó âñòàíîâëå-
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íîìó ïîðÿäêó çàõîä³â äëÿ ïðèïèíåííÿ áóéñòâà òà áåç÷èíñòâà, çã³äíî ç ïóíêòîì 4.4.5. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿, çä³éñíþº îãëÿä, à ïîò³ì ïîì³ùàº
ïðàâîïîðóøíèêà äî ê³ìíàòè äëÿ çàòðèìàíèõ. Äëÿ çâ’ÿçóâàííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ðåìåí³ ç áðåçåíòîâî¿ òêàíèíè äîâæèíîþ
1,5 ì. Ïðè öüîìó ðó êè ìàþòü çíàõîäèòèñü ó ïîëîæåíí³ ïîçàäó. Ïîâòîðíå çâ’ÿçóâàííÿ, ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³, ïðîâàäèòüñÿ ÷åðåç 10-15
õâèëèí ïåðåðâè.

4.4.8.3. Прийоми самбо та рукопашного бою застосовуються у випадках:
а) захисту від нападу хуліганів та інших осіб, що загрожують життю і здоров’ю громадян або працівників міліції;
б) затримання злочинця, що чинить опір;
в) фізичного опору особи, що доставляється до міліції, при розгляді
обставин щодо неї;
г) фізичного опору при законному про веденні обшуку або вилучення речових доказів. Забороняється застосовувати прийоми самбо з
нанесенням тілесних ушкоджень (за винятком збройного нападу)
стосовно жінок, осіб, що не досягли 16-річного віку та інвалідів
(з явними ознаками інвалідності).
Ïðàö³âíèê, ÿêèé çàâäàâ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ ïðèéîì³â ñàìáî, çîáîâ’ÿçàíèé:

а) надати невідкладну медичну допомогу особі, яка отримала тілесні ушкодження, додержуючись при цьому необхідних заходів обережності від раптового нападу;
б) доповісти письмово черговому, а черговий, який заподіяв тілесні
ушкодження в результаті застосування прийомів самбо, – начальникові органу внутрішніх справ із зазначенням: часу, місця, проти
кого і за яких обставин вжито прийоми самбо, а також прізвищ та
адрес понятих (при їх наявності).
4.4.9. Çàñòîñóâàííþ ñèëè, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿
ìàº ïåðåäóâàòè ïîïåðåäæåííÿ ïðî íàì³ð ¿õ çàñòîñóâàòè, ÿêùî äîçâîëÿòü îáñòàâèíè. Áåç ïîïåðåäæåííÿ ô³çè÷íà ñèëà, ñïåö³àëüí³ çàñîáè,
à òàêîæ çáðîÿ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü, ÿêùî âèíèêëà áåçïîñåðåäíÿ
çàãðîçà æèòòþ ÷è çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí àáî ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿.
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4.4.9.1. Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками
вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності і малолітніх, крім випадків скоєння ними групового нападу, який
загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного
нападу, або збройного опору.
4.4.9.2. У випадку неможливості запобігти застосуванню сили вона
не повинна перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на міліцію обов’язків, і має зводитись до мінімуму можливості
заподіяння збитку здоров’ю правопорушника та інших громадян.
Ïðè çàâäàíí³ øêîäè ÷åðãîâèé çàáåçïå÷óº íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè îñîá³, ÿêà ïîñòðàæäàëà, ó íàéêîðîòøèé ñòðîê.

4.4.9.3. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів примусу черговий рапортом доповідає начальникові міськрайліноргану.
Ïðî ïîðàíåííÿ àáî ñìåðòü, ùî ñòàëèñÿ âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ
ô³çè÷íîãî âïëèâó òà ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, à òàêîæ ïðî âñ³ âèïàäêè
çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé íåãàéíî ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè íà÷àëüíèêà ì³ñüêðàéë³íîðãàíó äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðîêóðîðà.
Ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñèëè, ó òîìó ÷èñë³ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â òà çáðî¿, òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âñòàíîâëåíó çàêîíîì.
4.4.10. Ïðè ïîä³ÿõ ó ê³ìíàò³ äëÿ çàòðèìàíèõ ÷åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

4.4.10.1. У випадку несправності освітлення, опалення, загоряння,
затоплення негайно викликати працівників відповідних аварійних служб, організувати (дотримуючись правил технічної безпеки)
гасіння пожежі, вжити заходів до усунення несправності, ліквідації наслідків. Якщо подія загрожує життю чи здоров’ю затриманих,
негайно перевести їх до інших приміщень, організувати охорону та
постійне спостереження за ними. Про подію і вжиті заходи негайно
доповісти начальнику міськрайліноргану (особі, яка його заміщає).
4.4.10.2. При самогубстві (смерті) затриманого діяти у відповідності з
пунктом 4.3.9. цієї Інструкції.
4.4.10.3. Про події, що мали серйозні наслідки (затоплення, смерть,
замах на самогубство тощо) та вжиті заходи черговий зобов’язаний
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доповісти начальникові міськрайліноргану та до чергової частини
вищестоящого органу внутрішніх справ, поінформувати прокурора.
4.4.11. Ïðè çâ³ëüíåíí³ ïðàâîïîðóøíèêà éîìó ïîâåðòàþòüñÿ âñ³ âèëó÷åí³ ðå÷³, äîêóìåíòè ³ ãðîø³, çà âèíÿòêîì ïðåäìåò³â, ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî º çíàðÿääÿì àáî áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ,
ïðåäìåò³â ³ ðå÷åé, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ðîçøóêó, âèëó÷åí³ ç ãðîìàäñüêîãî
îá³ãó, à òàêîæ òàêèõ, ùî ï³äëÿãàþòü êîíô³ñêàö³¿ àáî îïëàòíîìó âèëó÷åííþ, ³ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â. Çà îòðèìàííÿ ïîâåðíåíèõ ðå÷åé,
äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ö³ííîñòåé ïðàâîïîðóøíèê ðîçïèñóºòüñÿ ó ïðîòîêîë³, â ÿêîìó âîíè ïîçíà÷åí³ âèëó÷åíèìè. Íà ïðîõàííÿ äîñòàâëåíèõ
(çàòðèìàíèõ) ¿ì âèäàþòüñÿ äîâ³äêè ïðî ÷àñ òà ïðè÷èíè çàòðèìàííÿ.
4.4.12. Îñîáèñòèé îãëÿä ³ îãëÿä ðå÷åé äîñòàâëåíîãî ïðîâàäèòüñÿ
ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4.4.2.2. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
Îãëÿä ðå÷åé, ïîêëàæ³, áàãàæó, çíàðÿäü ïîëþâàííÿ òà ðèáàëüñòâà,
äîáóòî¿ ïðîäóêö³¿, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ ïðåäìåò³â çä³éñíþºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó ïðèñóòíîñò³ îñîáè, ÿêà º ¿õ âëàñíèêîì. Ó âèïàäêàõ, ùî íå òåðïëÿòü çâîë³êàííÿ, çãàäàí³ ðå÷³, ïðåäìåòè, çà óìîâ
â³äñóòíîñò³ ¿õ âëàñíèêà, ìîæóòü áóòè ï³ääàí³ îãëÿäó ïðè íàÿâíîñò³
äâîõ ïîíÿòèõ.
Ïðî îñîáèñòèé îãëÿä, îãëÿä ðå÷åé ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë àáî
ïðî öå ÷èíèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå
ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ,
ÿê³ äîäàþòüñÿ äî ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ.
4.4.13. Âèëó÷åí³ â äîñòàâëåíîãî àáî çàòðèìàíîãî ðå÷³ é äîêóìåíòè,
ùî º çíàðÿääÿì àáî áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåð³ãàþòüñÿ ðàçîì ç ïðîòîêîëîì, ó ÿêîìó â÷èíåíî çàïèñ ïðî âèëó÷åííÿ,
ó ÷åðãîâ³é ÷àñòèí³ àáî ñïåö³àëüí³é øàô³, êëþ÷ â³ä ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ â
÷åðãîâîãî. Òàì ñàìî çáåð³ãàþòüñÿ äîêóìåíòè, ö³ííîñò³, ãðîø³ òà ³íø³
ðå÷³, âèëó÷åí³ â îñ³á, ÿê³ ïîì³ùåí³ äî ê³ìíàòè äëÿ çàòðèìàíèõ, äî
ïîâåðíåííÿ ¿õ ïðàâîïîðóøíèêîâ³ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì
4.4.11. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿. Ïðè ïåðåäà÷³ ìàòåð³àë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå
ïðàâîïîðóøåííÿ ïðàö³âíèêó, â³äïîâ³äàëüíîìó çà ¿õ îáë³ê, ÷åðãîâèé
ï³ä ðîçïèñêó â æóðíàë³ îáë³êó ìàòåð³àë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäàº òàêîæ âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè (çà âèíÿòêîì
çáðî¿ òà áîºïðèïàñ³â). Âèëó÷åíà â äîñòàâëåíèõ (çàòðèìàíèõ) çáðîÿ
òà áîºïðèïàñè çáåð³ãàþòüñÿ ÷åðãîâèì ó ñïåö³àëüí³é çàë³çí³é øàô³,
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îïå÷àòàí³é îñîáèñòîþ ïå÷àòêîþ, äî ïåðåäà÷³ ¿õ ïðàö³âíèêîâ³ ÎÂÑ ó
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 4.8.6.8.5. ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
4.4.14. ßêùî ïðè ðîçãëÿä³ îáñòàâèí ùîäî çàòðèìàíîãî, éîãî îñîáèñòîìó îãëÿä³ àáî îãëÿä³ éîãî ðå÷åé áóäå âñòàíîâëåíî, ùî éîãî ä³¿
ì³ñòÿòü ó ñîá³ îçíàêè çëî÷èíó, àáî â³í çíàõîäèòüñÿ ó ðîçøóêó, àáî
íåçàêîííî çáåð³ãàâ ïðåäìåòè òà ðå÷³ (âèëó÷åí³ ç ñóñï³ëüíîãî îá³ãó,
âèêðàäåíå ìàéíî), àáî ìàº ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè, òî ÷åðãîâèé äîïîâ³äàº ïðî âñòàíîâëåí³ ôàêòè êåð³âíèêîâ³ ì³ñüêðàéë³íîðãàíó ³ ïåðåäàº çà éîãî âêàç³âêîþ ç³áðàí³ ìàòåð³àëè òà âèëó÷åíå ï³ä ðîçïèñêó ó
â³äïîâ³äíîìó æóðíàë³ (êíèç³) ñë³ä÷îìó àáî îñîá³, ïðèçíà÷åí³é ïðîâîäèòè ä³çíàííÿ, äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåâ³ðêè é âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî
ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.
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Постанова КМУ від 16 червня 1992 р. № 336
«Про норми харчування осіб, які тримаються
в установах кримінально-виконавчої системи,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках
Міністерства внутрішніх справ» (витяги)
...
Норма № 3

äëÿ îñ³á, ÿê³ òðèìàþòüñÿ ó ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó
ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, ³çîëÿòîðàõ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ,
ïðèéìàëüíèêàõ-ðîçïîä³ëüíèêàõ òà ³íøèõ ïðèéìàëüíèêàõ Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ (íà îäíó îñîáó íà äîáó, ãðàì³â)

Íàéìåíóâàííÿ
ïðîäóêò³â

Çàãàëüíà
íîðìà

Íîðìà ä³ºòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ

Åíåðãåòè÷íà
ö³íí³ñòü 100 ã
ïðîäóêòó, êêàë

Õë³á ³ç ñóì³ø³ áîðîøíà
æèòíüîãî îáäèðíîãî
³ ïøåíè÷íîãî 1 ñîðòó

500

–

189

Õë³á ïøåíè÷íèé
³ç áîðîøíà 2 ñîðòó

150

650

221

Áîðîøíî ïøåíè÷íå
2 ñîðòó

10

–

324

Êðóïà, âñüîãî:

120

130

–
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• ïøîíÿíà

45

–

348

• â³âñÿíà

20

30

303

• ðèñ

–

20

330

• ìàííà

–

20

328

• ³íøà (1)

35

60

–

Áîáîâ³

20

–

298

Ìàêàðîíí³ âèðîáè

20

20

335

Ì’ÿñî (2)

80

80

168

Ðèáà (3)

100

100

99

–

27

692

40

–

712

Îë³ÿ

20

20

899

Öóêîð

30

30

379

×àé

1

1

–

Ñ³ëü (4)

12

12

–

Êàðòîïëÿ

500

500

80

Îâî÷³, âñüîãî:

250

250

–

• êàïóñòà

150

150

27

• áóðÿê

20

20

42

• ìîðêâà

20

20

32

• öèáóëÿ ð³ï÷àñòà

30

30

41

• îã³ðêè, ïîì³äîðè

30

30

11

Ëàâðîâèé ëèñò

0,1

0,1

–

Òîìàòíà ïàñòà

3

3

99

2846,73

2966,26

Ìàñëî òâàðèííå
Æèðè òâàðèíí³ òîïëåí³,
ìàðãàðèí

Ñóìàðíà åíåðãåòè÷íà
ö³íí³ñòü, êêàë
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Âì³ñò á³ëê³â, æèð³â, âóãëåâîä³â â ãðàìàõ
Á³ëê³

94,36

97,17

Æèðè

90,77

70,32

Âóãëåâîäè

446,13

459,58

Çà ö³ºþ íîðìîþ õàð÷óâàííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ îñîáè, ÿê³ òðèìàþòüñÿ ó ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ (êð³ì çàñóäæåíèõ, ÿê³ çàëèøåí³ ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³ äëÿ ðîáîòè ³ç ãîñïîäàðñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ) Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, ³çîëÿòîðàõ
òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ïðèéìàëüíèêàõ-ðîçïîä³ëüíèêàõ òà ³íøèõ
ïðèéìàëüíèêàõ ÌÂÑ.
Íåïîâíîë³òí³ì, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ, äîäàòêîâî
äî ö³º¿ íîðìè âèäàºòüñÿ (íà îäíó îñîáó): ìàñëî òâàðèííå – 15 ã, öóêîð – 10 ã.
Примітки:

(1). Òóò ³ äàë³ êðóïà ³íøà: ïåðëîâà – 320 êêàë ó 100 ã ïðîäóêòó,
ïøåíè÷íà – 325, ÿ÷ì³ííà – 324, êóêóðóäçÿíà – 337 êêàë ó 100 ã ïðîäóêòó.
(2). Òóò ³ äàë³ åíåðãåòè÷íà ö³íí³ñòü ì’ÿñà âñòàíîâëåíà äëÿ ÿëîâè÷èíè äðóãî¿ êàòåãîð³¿.
(3). Òóò ³ äàë³ äîçâîëÿºòüñÿ âèäàâàòè ìîëîêî (2,5 ïðîö. æèðíîñò³ – 52 êêàë) çàì³ñòü ðèáè ïðè ä³ºòè÷íîìó õàð÷óâàíí³ íå á³ëüøå
äâîõ ðàç³â íà òèæäåíü çã³äíî ç íîðìàìè çàì³í ïðîäóêò³â.
Çà ö³ºþ íîðìîþ õàð÷óâàííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ:

• засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального і
середнього рівня безпеки;
• засуджені, які тримаються у звичайних жилих приміщеннях виправних колоній максимального рівня безпеки;
• засуджені, які тримаються у приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки і залучаються до роботи;
• засуджені, які тримаються у виправних центрах і не працюють у
зв’язку із захворюванням, а також з причин, від них не залежних, і
не одержують за цей час заробітної плати або інших доходів;
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• засуджені, які залишені у слідчому ізоляторі чи направлені у виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування;
• засуджені, які тримаються у транзитних камерах слідчих ізоляторів, під час переміщення з одного місця відбування покарання
до іншого.
(4). Òóò ³ äàë³ äèâèñü ï.7 ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ íîðì äîáîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñóäæåíèõ, óâ’ÿçíåíèõ, àäì³íïîêàðàíèõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â óñòàíîâàõ ïî âèêîíàííþ ïîêàðàíü, ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ òà ë³êóâàëüíî-òðóäîâèõ ïðîô³ëàêòîð³ÿõ ÌÂÑ Óêðà¿íè.
Норма № 7
äëÿ îñ³á, ÿê³ òðèìàþòüñÿ â óñòàíîâàõ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿
ñèñòåìè, ³çîëÿòîðàõ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ïðèéìàëüíèêàõ-ðîçïîä³ëüíèêàõ òà ³íøèõ ïðèéìàëüíèêàõ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ,
ùî ïîñòðàæäàëè â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ
(íà îäíó îñîáó íà äîáó, ãðàì³â)
Íàéìåíóâàííÿ
ïðîäóêò³â

Ê³ëüê³ñòü

Åíåðãåòè÷íà ö³íí³ñòü
100 ã ïðîäóêòó, êêàë

Õë³á ³ç ñóì³ø³ áîðîøíà
æèòíüîãî îáäèðíîãî
³ ïøåíè÷íîãî 1 ñîðòó

200

189

Õë³á ïøåíè÷íèé
³ç áîðîøíà 2 ñîðòó

550

221

Áîðîøíî ïøåíè÷íå
2 ñîðòó

20

324

• â³âñÿíà

40

303

• ðèñ

20

330

• ìàííà

20

328

• ãðå÷àíà

20

335

• ³íøà

(1)

40

20

298

Êðóïà, âñüîãî: 160 â òîìó ÷èñë³:

Áîáîâ³
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Ìàêàðîíí³ âèðîáè

40

335

Ì’ÿñî (2)

120

168

Ðèáà

120

99

Ìîëîêî

200

52

Ìàñëî òâàðèííå

20

692

Æèðè òâàðèíí³
òîïëåí³, ìàðãàðèí

30

712

Îë³ÿ

20

899

Öóêîð

45

379

×àé 1

–

–

Ñ³ëü (4)

12

–

500

80

1

327

• êàïóñòà

140

27

• áóðÿê

90

42

• ìîðêâà

110

32

• öèáóëÿ ð³ï÷àñòà

40

41

• îã³ðêè, ïîì³äîðè

50

11

Ãàðáóçîâ³
(ãàðáóç, êàâóí)

70

22

Ôðóêòè ñóøåí³

15

217

Ëàâðîâèé ëèñò

0,1

–

Òîìàòíà ïàñòà

3

99

Êàðòîïëÿ
Êðîõìàëü êàðòîïëÿíèé
Îâî÷³, âñüîãî: 500 â òîìó ÷èñë³:

Ñóìàðíà åíåðãåòè÷íà ö³íí³ñòü, êêàë 3979,77
Âì³ñò á³ëê³â,
æèð³â, âóãëåâîä³â
â ãðàìàõ

Á – 125,84

Æ – 118,93

Â – 601,51
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Додатково до норми вказані особи забезпечуються на добу:
• полівітамінами – 1 драже (типу аевіт, аскорутин та інші);
• пектином – 2 г або соками, які містять пектин (сливовий, абрикосовий, яблучний з м’якоттю) – 250 г.

Додаток № 2
äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16 ÷åðâíÿ 1992 ð. ¹ 336

Норми
çàì³íè ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ îñ³á, ÿê³ òðèìàþòüñÿ â óñòàíîâàõ êðèì³íàëüíîâèêîíàâ÷î¿ ñèñòåìè, ³çîëÿòîðàõ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ïðèéìàëüíèêàõ-ðîçïîä³ëüíèêàõ òà ³íøèõ ïðèéìàëüíèêàõ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту
заміняти: 100 г.
• сухарями з борошна житнього обійного, пшеничного та 2 сорту 60
• галетами звичайними з борошна пшеничного обійного та 2 сорту 60
• борошном житнім обдирним і борошном 42
• пшеничним 1 сорту 28
• хлібом з борошна пшеничного 2 сорту 85
• хлібом білим з борошна пшеничного 1 сорту 90
Хліб білий з борошна пшеничного 1 сорту заміняти: 100 г.
• сухарями з борошна пшеничного 1 сорту 65
• борошном пшеничним 1 сорту 75
• галетами звичайними з борошна пшеничного 1 сорту 65
• вафлями 55
• батонами звичайними і нарізними з борошна пшеничного 1 сорту 95
• хлібом з борошна пшеничного вищого сорту 85
• хлібом з борошна пшеничного 2 сорту 105
Хліб з борошна пшеничного 2 сорту заміняти: 100 г.
• сухарями з борошна пшеничного 2 сорту 65
• борошном пшеничним 2 сорту 70
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• галетами звичайними з борошна пшеничного 2 сорту 65
Борошно пшеничне 1 сорту заміняти: 100 г.
• рисом 100
• макаронними виробами 100
• крупою манною 100
Борошно пшеничне 2 сорту заміняти: 100 г.
• крупою різною 100
Крупу різну заміняти: 100 г.
• крупами, що не потребують варки 100
• рисом 100
• макаронними виробами 100
• концентратами круп’яними, крупоовочевими та овочевими 100
• борошном пшеничним 2 сорту 100
• картоплею свіжою 500
• овочами свіжими 500
• овочами квашеними і соленими 500
• картоплею і овочами сушеними, пюре картопляним сухим, картопляною крупкою, картоплею і овочами сублімаційної сушки 100
• консервами овочевими і бобовими натуральними та маринованими (включати заливку) 500
• консервами овочевими перших обідніх страв без м’яса 375
• консервами овочевими заправними 250
• консервами овочевими закусочними 375
Рис заміняти: 100 г.
• макаронними виробами 100
• крупою манною 100
• борошном пшеничним 1 сорту 100
Крупу манну заміняти: 100 г.
• рисом 100
• макаронними виробами 100
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• борошном пшеничним 1 сорту 100
Макаронні вироби заміняти: 100 г.
• крупою різною і бобовими 100
• борошном пшеничним 1 і 2 сорту 100
М’ясо заміняти: 100 г.
• м’ясними блоками на кістках 100
• м’ясними блоками без кісток 80
• субпродуктами 1 категорії (в тому числі печінкою) 100
• м’ясом птиці потрошеної 100
• м’ясом птиці непотрошеної та напівпотрошеної 120
• м’ясом сублімаційної і теплової сушки 33
• ковбасою вареною і сосисками (сардельками) 80
• м’ясокопченостями (шинка, грудинка, рулети, ковбаса напівкопчена) 60
• консервами м’ясними різними 75
• консервами м’ясорослинними із заліком в норму добового забезпечення жиру 12,5 г і крупи різної 86 г 86 265 консервами із птиці з
кістками 100
• рибою (в охолодженому, мороженому, солоному вигляді без голови) 150
• консервами рибними різними 120
• сиром твердим 48
• сиром плавленим 72
• яйцями курячими, штук 2
Рибу (в охолодженому, мороженому і солоному вигляді, потрошену
без голови) заміняти: 100 г.
• оселедцем солоним і копченим з головою 100
• оселедцем солоним без голови незалежно від стану розбирання 85
• горбушею солоною з головою 100
• горбушею солоною без голови 85
• рибою всіх видів і сімейств з головою незалежно від стану розбирання
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• рибою копченою і в’яленою 75 75
• рибним філе 70
• рибою сушеною і рибою сублімаційної сушки 33
• консервами рибними різними 80
• консервами рибно-овочевими закусочними 120
• консервами м’ясорослинними 100
• консервами м’ясними різними 50
• м’ясом 67
• молоком (1) 200
• молоком сухим або сухим кислим молоком 60
• сиром 50
• сиром твердим 33
• сиром плавленим 50
• яйцями курячими, штук 1
Масло тваринне заміняти: 100 г.
• олією 150
• салом 100
• жиром тваринним топленим 150
• сметаною 300
• сиром 200
• молоком згущеним з цукром 330
Жири тваринні топлені, маргарин заміняти: 100 г.
• маслом тваринним 67
• олією 100
• салом 100
• жиром-сирцем 130
Олію заміняти: 100 г.
• маслом тваринним 67
• жиром тваринним топленим 100
• жиром-сирцем 130
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Молоко тваринне заміняти: 100 г.
• молоком сухим, молоком сухим кислим та кисломолочними продуктами сублімаційної сушки 15
• молоком згущеним з цукром 20
• молоком згущеним без цукру 30
• кавою натуральною або какао із згущеним молоком з цукром 20
• кисломолочними продуктами (кефіром, молоком кислим, ацидофіліном) 100
• сиром 30
• сиром твердим 12
• сиром плавленим 18
• яйцями курячими 0,5
• бринзою 24
• рибою (в охолодженому, мороженому і солоному вигляді, потрошеною без голови) 50
Сир заміняти: 100 г.
• молоком 333
• молоком згущеним з цукром 66
• молоком згущеним без цукру 100
• молоком сухим, молоком сухим кислим 50
• вершками 66
• сметаною 50
• сиром твердим 40
• бринзою 80
Сир твердий заміняти: 100 г.
• сиром 250
• бринзою 200
• молоком 825
• молоком згущеним з цукром 165
• молоком сухим 125
• яйцями курячими, штук 3
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Сметану заміняти: 100 г.
• сметаною сухою 50
• вершками 133
• вершками згущеними з цукром 100
• молоком 667
• молоком згущеним з цукром 133
• молоком згущеним без цукру 200
• молоком сухим, молоком сухим кислим 100
• маслом тваринним 40
Яйця курячі заміняти: 100 г.
• порошком яєчним 15
• меланжом яєчним 50
• сиром 80
• молоком 320
• м’ясом 80
• рибою 120
Цукор заміняти: 100 г.
• карамеллю 50
• варенням, джемом, повидлом 140
• мармеладом 130
Каву натуральну заміняти: 100 г.
• какао натуральним 100
• кавою розчинною 40
• кавовим напоєм 200
• чаєм 25
Гірчичний порошок заміняти: 100 г.
• гірчицею готовою, хріном, соусом закусочним 600
Томатну пасту заміняти: 100 г.
• томатом-пюре 200
• соусами томатними 100
• соком томатним, помідорами свіжими 500
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Крохмаль картопляний заміняти: 100 г.
• концентратом киселю на плодових і ягідних екстрактах 100
• борошном пшеничним 2 сорту 150
• картоплею свіжою 500
Оцет заміняти: 100 г.
• оцтовою есенцією 5
Чай заміняти: 100 г.
• чаєм розчинним 80
• кавовим напоєм 800
Соки плодові і ягідні заміняти: 100 г.
• консервами овочевими закусочними 50
• лимонною кислотою 1 і сахаром 30
• соком томатним, овочевим 300
• молоком 100
Концентрат киселю на плодових і ягідних екстрактах заміняти: 100 г.
• цукром 50 і чаєм 2
• фруктами сушеними 67
Фрукти сушені заміняти: 100 г.
• цукром 75 і чаєм 3
• фруктами свіжими 500
• кавунами 1500
• динями 1000
• компотами консервованими 250
• концентратом киселю на плодових і ягідних екстрактах 150
• повидлом 200
• варенням, джемом 125
• соками натуральними плодовими і ягідними 500
• плодами і ягодами сублімаційної сушки 100
Фрукти свіжі заміняти: 100 г.
• ягодами свіжими 100
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• кавунами 300
• динями 200
• фруктами сушеними 20
• компотами консервованими 50
• соками плодовими і ягідними натуральними 100
• напоями фруктовими 130
• варенням, джемом, повидлом 17
• концентратом киселю на плодових і ягідних екстрактах 30
Дріжджі пресовані заміняти: 100 г.
• дріжджами сушеними 100
Картоплю заміняти: 100 г.
• картоплею сушеною, пюре картопляним сухим та сушеними овочевими сумішами 20
• овочами свіжими, квашеними і солоними 100
• овочами сушеними 10
• консервами овочевими перших обідніх страв без м’яса 75
• крупою різною, бобовими, борошном пшеничним 1 та 2 сорту 20
• консервами овочевими і бобовими натуральними та маринованими (зелений горошок, квасоля, томати, огірки, щавель-пюре,
морква, буряк), включаючи заливку 100
• консервами овочевими закусочними та салатами 75
• консервами овочевими заправними 50
Овочі свіжі та солені заміняти: 100 г.
• картоплею свіжою 100
• картоплею сушеною, пюре картопляним сухим і сушеними овочевими сумішами 20
• консервами овочевими перших обідніх страв без м’яса 75
• овочами сушеними 10
• консервами овочевими і бобовими натуральними і маринованими
(зелений горошок, квасоля, томати, огірки, щавель-пюре, морква,
буряк), включаючи заливку 100
• консервами овочевими заправними 50
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• консервами овочевими закусочними і салатами 75
• крупою різною, бобовими, борошном пшеничним 1 і 2 сорту 20
Цибулю ріпчасту заміняти: 100 г.
• цибулею ріпчастою сушеною 10
• цибулею зеленою 200
• часником свіжим 50
Ксиліт заміняти: 100 г.
• сорбітом 200
Примітка.

(1) Â äàíèõ íîðìàõ 100 êóá. ñàíòèìåòð³â ìîëîêà óìîâíî ïðèéíÿòî çà 100 ãðàì³â.

Додаток № 3
äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16 ÷åðâíÿ 1992 ð. ¹ 336

Порядок
çàñòîñóâàííÿ íîðì õàð÷óâàííÿ òà íîðì çàì³íè ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ îñ³á,
ÿê³ òðèìàþòüñÿ â óñòàíîâàõ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñèñòåìè, ³çîëÿòîðàõ
òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ïðèéìàëüíèêàõ-ðîçïîä³ëüíèêàõ
òà ³íøèõ ïðèéìàëüíèêàõ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ

1. Çàñóäæåíèì, ùî çíàõîäÿòüñÿ â óñòàíîâàõ ïî âèêîíàííþ ïîêàðàíü ³ ìàþòü çð³ñò 190 ñì ³ âèùå, âèäàºòüñÿ äîäàòêîâî äî íîðìè ïîëîâèíà ïàéêà ç óòðèìàííÿì âàðòîñò³ ïðîäóêò³â íà çàãàëüíèõ óìîâàõ.
2. Îñîáè, ùî õâîð³þòü íà øëóíêîâî-êèøêîâ³ çàõâîðþâàííÿ (çà
âèíÿòêîì õâîðèõ íà âèðàçêîâó õâîðîáó), çã³äíî ç âèñíîâêàìè ë³êàðÿ
íà ÷àñ àìáóëàòîðíîãî ë³êóâàííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ çà ä³ºòè÷íèìè íîðìàìè.
Íà ä³ºòè÷íå õàð÷óâàííÿ çàë³êîâóºòüñÿ íå á³ëüøå òðüîõ â³äñîòê³â
â³ä îáë³êîâî¿ ÷èñåëüíîñò³ ñïåöêîíòèíãåíòó.
3. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íñóë³íîâî-øîêîâî¿ òåðàï³¿ ïðè ë³êóâàíí³ äóøåâíîõâîðèõ çàñóäæåíèõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ë³êóâàíí³ â ïñèõ³àòðè÷íèõ ë³êàðíÿõ (â³ää³ëåííÿõ), íà êóðñ ë³êóâàííÿ íà ïðîòÿç³ 25-30
ä³á äîäàòêîâî äî íîðì çàáåçïå÷åííÿ âèäàºòüñÿ ïî 200 ã öóêðó íà äîáó
íà îäíó îñîáó.
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4. Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ çàõâîðþâàííÿ àâ³òàì³íîçîì äîçâîëÿºòüñÿ
äîäàâàòè äî ðàö³îíó õàð÷óâàííÿ ïîë³â³òàì³íè ïî îäíîìó äðàæå íà
îäíó îñîáó íà äîáó. Âàðò³ñòü âèäàíèõ ïðåïàðàò³â â³òàì³íó óòðèìóºòüñÿ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ.
5. Äëÿ âèêîíàííÿ ïðèìóñîâîãî ãîäóâàííÿ çàñóäæåíèõ ³ îñ³á, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ ³ ë³êóâàëüíî-òðóäîâèõ ïðîô³ëàêòîð³ÿõ, çàì³ñòü îñíîâíî¿ íîðìè õàð÷óâàííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ òàêèé íàá³ð ïðîäóêò³â íà îäíó îñîáó íà äîáó: êðóïà ìàííà àáî â³âñÿíà – 50
ãðàì³â, ì’ÿñî äëÿ áóëüéîíó – 200, ìàñëî òâàðèííå – 30, öóêîð – 100,
ìîëîêî êîðîâ’ÿ÷å – 800, ñ³ëü – 10 ãðàì³â, ÿéöÿ – 2 øòóêè, àñêîðá³íîâà êèñëîòà – 0,1 ãðàì (1638,5 êêàë).
6. Ðîçðàõóíîê åíåðãîö³ííîñò³ ì’ÿñà, ðèáè, êàðòîïë³ òà îâî÷³â ïðîâîäèòè çà ìàñîþ íåòòî.
7. Äîçâîëÿºòüñÿ äëÿ ³íøèõ ïîòðåá (ñîë³ííÿ îâî÷³â, ñàëà, îáðîáêà
ì’ÿñíèõ êîëîä òà ³íøå) äîäàòêîâî âèòðåáóâàòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü
ñîë³, àëå íå á³ëüøå 8 ã ó ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ñïîæèâà÷à íà äîáó.
8. Çàì³íà îäíèõ ïðîäóêò³â ³íøèìè çä³éñíþºòüñÿ ïðè â³äñóòíîñò³
íà ñêëàäàõ óñòàíîâ ñèñòåìè ÌÂÑ Óêðà¿íè ³ áàçàõ ïîñòà÷àëüíèê³â
âñòàíîâëåíîãî àñîðòèìåíòó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çà ïèñüìîâèì ðîçïîðÿäæåííÿì íà÷àëüíèêà óñòàíîâè. Ïðè öüîìó íå ïîâèííà çíèæóâàòèñü õàð÷îâà ö³íí³ñòü äîáîâîãî ðàö³îíó õàð÷óâàííÿ.
9. Äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè îäíà ïðÿìà ÷è îäíà çâîðîòíà çàì³íà îäíîãî ïðîäóêòó íà ³íøèé â ìåæàõ äàíîãî ïóíêòó íîðì çàì³íè.
10. Íå äîïóñêàþòüñÿ â ðàç³ çàì³íè îäíèõ ïðîäóêò³â ³íøèìè ïåðåâèòðàòè àáî íåäîâèòðàòè â ìåæàõ òèæíÿ âñòàíîâëåíèõ íîðì çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ.
11. Ïðè íàäõîäæåíí³ íà ïîñòà÷àííÿ íîâèõ âèä³â ïðîäóêò³â íîðìè ¿õ âñòàíîâëþþòüñÿ ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó óïðàâë³ííÿì
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ³ â³éñüêîâîãî ïîñòà÷àííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè.
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МВС України, Державний департамент України
з питань виконання покарань Наказ № 300/73
від 23.04.2001 «Про заходи щодо дотримання
законності при затриманні осіб, підозрюваних
у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту та додержанні
встановлених законом строків затримання
і тримання під вартою під час досудового слідства»
Çàðåºñòðîâàíî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
30 ñåðïíÿ 2001 ð. çà ¹ 761/5952
(²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçîì ÌÂÑ ¹ 138/44
â³ä 07.02.2002)1
Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ îñ³á, ÿê³ ï³äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó, îáðàíí³ ùîäî íèõ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä
âàðòó òà äîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ñòðîê³â òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíèõ (ï³äîçðþâàíèõ) ï³ä âàðòîþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà,
â³äïîâ³äíî äî Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè), Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîïåðåäíº óâ’ÿçíåííÿ»
â³ä 30 ÷åðâíÿ 1993 ðîêó (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè), íàêàçó Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàííÿ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü â³ä 23
1
Ó íàçâ³ òà òåêñò³ íàêàçó ñëîâà «ïîïåðåäíº ñë³äñòâî», «ïîïåðåäíüîãî ñë³äñòâà»
çàì³íåíî â³äïîâ³äíî ñëîâàìè «äîñóäîâå ñë³äñòâî», «äîñóäîâîãî ñë³äñòâà» çã³äíî ç
Íàêàçîì ÌÂÑ ¹ 138/44 â³ä 07.02.2002/
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Íàêàç ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 23.04.2001 ð. ¹ 300/73
áåðåçíÿ 2000 ðîêó ¹ 38äñê (çàðåºñòðîâàíèé â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿
Óêðà¿íè 8 âåðåñíÿ 2000 ðîêó çà ¹ 592/4813)
Н АК АЗУЄМО :
1. Ïîêëàñòè ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí äîòðèìàííÿ
ñë³ä÷èìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ çàêîííîñò³ ïðè çàòðèìàíí³ îñ³á,
ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, îáðàíí³ ùîäî íèõ çàïîá³æíîãî
çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó òà äîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ñòðîê³â çàòðèìàííÿ ³ òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíèõ ï³ä âàðòîþ ï³ä
÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íà çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèê³â ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³,
ÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñòÿõ, ì³ñò³ Ñåâàñòîïîë³ òà íà çàë³çíèöÿõ – íà÷àëüíèê³â ñë³ä÷èõ óïðàâë³íü (â³ää³ë³â).
2. Çàñòóïíèêàì íà÷àëüíèê³â ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèêàì ñë³ä÷èõ óïðàâë³íü (â³ää³ë³â):
2.1. Óæèòè çàõîä³â äî íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü çàêîííîñò³ ñë³ä÷èìè ïðè çàòðèìàíí³ ï³äîçðþâàíèõ îñ³á, îáðàíí³ ùîäî íèõ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó òà äîäåðæàííÿ ñòðîê³â çàòðèìàííÿ ³ òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíèõ ï³ä âàðòîþ.
2.2. Ùîì³ñÿöÿ ïåðåâ³ðÿòè ñïèñêè îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç ³çîëÿòîð³â
òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ïðîâîäèòè çâ³ðêè öèõ äàíèõ ç ìàòåð³àëàìè
êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ, âèâ÷àòè ïèòàííÿ îáãðóíòîâàíîñò³ çàòðèìàíü òà
êîíòðîëþâàòè ðóõ öèõ ñïðàâ.
2.3. Ùîì³ñÿöÿ ïðîâîäèòè çâ³ðêè ç äàíèìè ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîð³â
ùîäî:
• обгрунтованості тримання обвинувачених під вартою;
• кількості звільнених з-під варти осіб у зв’язку із закінченням
строку тримання під вартою, зміною або скасуванням запобіжного
заходу, у тому числі у зв’язку з виправданням заарештованої особи
або закриттям щодо неї кримінальної справи за реабілітаційними
підставами;
• строків тримання заарештованих понад два місяці;

• надходження повідомлень до адміністрацій СІЗО про оголошення
обвинуваченому про закінчення досудового слідства і пред’явлення
йому для ознайомлення матеріалів кримінальної справи, продовження строків тримання заарештованих під вартою, перерахування їх за прокурором або іншими органами.
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2.4. Îðãàí³çîâóâàòè â óñ³õ áåç âèíÿòêó ñë³ä÷èõ ï³äðîçä³ëàõ ðåãóëÿðí³ ïåðåâ³ðêè (íå ð³äøå í³æ îäèí ðàç íà êâàðòàë) ñòàíó äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ ïðè çàòðèìàííÿõ, àðåøòàõ, äîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíèõ
çàêîíîì ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâèíóâà÷åíèõ (ï³äîçðþâàíèõ)
òà ðîçâ’ÿçàííÿ ñêàðã ïðî ïîðóøåííÿ çàêîííîñò³ ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ
òà òðèìàííÿ îñ³á ï³ä âàðòîþ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê ùîêâàðòàëó
àíàë³çóâàòè ñòàí ö³º¿ ðîáîòè â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñë³ä÷èõ ï³äðîçä³ëàõ. Ðåçóëüòàòè öèõ àíàë³ç³â îáãîâîðþâàòè íà êîëåã³ÿõ òà îïåðàòèâíèõ íàðàäàõ, âæèâàòè êîíêðåòíèõ çàõîä³â äî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ
íåäîë³ê³â, íàëåæíèì ÷èíîì ðåàãóâàòè â³äíîñíî òèõ êåð³âíèê³â, ÿê³
íå çàáåçïå÷èëè äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà
ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. Ùîêâàðòàëó ðàçîì ³ç çâ³òí³ñòþ ïðî ðîáîòó
îðãàí³â ñë³äñòâà òà ä³çíàííÿ íàäñèëàòè äî Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî ñòàí äîäåðæàííÿ çàêîííîñò³ ïðè çàòðèìàííÿõ òà àðåøòàõ îñ³á, ¿õ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ òà
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà öèõ îñ³á íà çàõèñò.
2.5. Ïðîòÿãîì 10 ä³á ç äíÿ âèÿâëåííÿ ïîðóøåííÿ çàêîííîñò³ ïðîâîäèòè ñëóæáîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ çà êîæíèì ôàêòîì:
• неповідомлення або не своєчасного повідомлення затриманого чи
заарештованого про мотиви його арешту чи затримання;
• нероз’яснення затриманому, заарештованому права про можливість з моменту затримання, обрання запобіжного заходу захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника або ненадання йому можливості скористатись таким правом;
• неповідомлення про затримання особи його близьких родичів;
• звільнення осіб з ізоляторів тимчасового тримання у зв’язку з не-

підтвердженням підозри або скінченням строку затримання;
• порушення вимог законодавства України, що регламентує строки

тримання обвинувачених під вартою;
• винесення виправдувальних вироків та закриття кримінальних

справ відносно осіб, які утримувались під вартою.
3. Çà ðåçóëüòàòàìè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêëàäàòè ïèñüìîâèé ìîòèâîâàíèé âèñíîâîê, ÿêèé çàòâåðäæóâàòè îñîáèñòî. Âèñíîâîê
ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðàçîì ³ç êîï³ÿìè íàêàç³â ïðî ïîêàðàííÿ
âèííèõ íàäñèëàòè äî Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â 5-äåííèé ñòðîê ç äíÿ ¿õ çàòâåðäæåííÿ.
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Ïðî âæèò³ çàõîäè ùîäî îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ çàêîííîñò³, äîâîäèòè äî â³äîìà êîæíîãî ñë³ä÷îãî ïðàö³âíèêà íà íàðàäàõ ç
ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè. Íà çàíÿòòÿõ ³ç ñëóæáîâî¿ ï³äãîòîâêè ðåòåëüíî àíàë³çóâàòè ïðè÷èíè, ÿê³ ïðèçâåëè äî ïîðóøåíü çàêîííîñò³
ñë³ä÷èìè, óæèâàòè çàõîä³â ùîäî ¿õ óñóíåííÿ íàäàë³.
4. Íà÷àëüíèêàì ñë³ä÷èõ ï³äðîçä³ë³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ:
4.1. Íàïðàâëÿòè â äîáîâèé òåðì³í ñïåöïîâ³äîìëåííÿ íà ³ì’ÿ
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëó) ïðî êîæíèé âèïàäîê çâ³ëüíåííÿ
îñîáè ç-ï³ä âàðòè ó çâ’ÿçêó ³ç:

а) не підтвердженням підозри у вчиненні злочину затриманою особою;
б) закінченням установленого законом строку затримання підозрюваної особи;
в) відмовою у винесенні постанови про обрання затриманому обвинуваченому (підозрюваному) запобіжного заходу у вигляді взяття
під варту;
г) відмовою у продовженні строку тримання обвинуваченого під
вартою;
ґ) закінченням установленого строку тримання під вартою.
4.2. Ùîì³ñÿöÿ íàäñèëàòè äî ñë³ä÷èõ óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ Óêðà¿íè ñïèñêè îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ ï³ä âàðòîþ
á³ëüøå 2 ì³ñÿö³â, ó ò.÷. ³ òèõ, ùî îçíàéîìëþþòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 218 ÊÏÊ Óêðà¿íè (³ç
çàçíà÷åííÿì äàòè ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ö³º¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿).
4.3. Ïðè ïîâåðíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî îáâèíóâà÷åíîìó îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³
âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà çàâåðøåííÿì ñë³äñòâà àáî
â óñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì ïîðÿäêó ïðîäîâæóâàòè ñòðîêè òðèìàííÿ
îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ó çâ’ÿçêó ³ç òÿæê³ñòþ â÷èíåíîãî
íèì çëî÷èíó íåìîæëèâî çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ³íøèé, íå
ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïîçáàâëåííÿì âîë³.
4.4. Îñîáèñòî âèâ÷àòè âñ³ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè, çà ÿêèìè ïîðóøóþòüñÿ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíèõ ï³ä âàðòîþ, ³ äàâàòè â íèõ ïèñüìîâ³ âêàç³âêè, ñïðÿìîâàí³ íà
âñåá³÷íå, ïîâíå ³ îá’ºêòèâíå ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ðàç³ ïîòðåáè ñòâîðþâàòè ñë³ä÷³ ãðóïè äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ öèõ ñïðàâ.
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4.5. Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü çàêîííîñò³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 218 ÊÏÊ Óêðà¿íè:

• особисто перевіряти зазначені в протоколі відомості про дату оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред’явлення
йому матеріалів справи для ознайомлення;
• щоденно контролювати систематичність ознайомлення обвинувачених та їх захисників з матеріалами справи;
• у разі явного затягування ознайомлення з матеріалами справи з
боку обвинуваченого чи його захисника (захисників) давати вказівки слідчому в установленому законом порядку визначити певний
строк для ознайомлення з матеріалами справи.
4.6. Íàëàãîäèòè ñèñòåìó êîíòðîëþ çà ïåðåâåäåííÿì îáâèíóâà÷åíèõ ç ïîäàëüøèì òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ ó â³äàííÿ ïðîêóðîðà ÷è
³íøîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Ïðè íåìîæëèâîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî öå àäì³í³ñòðàö³¿ Ñ²ÇÎ ÷åðåç ïîøòîâèé çâ’ÿçîê âèêîðèñòîâóâàòè
â òàêèõ âèïàäêàõ òåëåãðàô àáî äîñòàâëÿòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè â
ñë³ä÷³ ³çîëÿòîðè ïîñèëüíèìè, àëå íå ï³çí³øå í³æ çà äîáó äî äíÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ.
5. Ïðè âè¿çä³ ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè, ñë³ä÷èõ óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ ó
ñëóæáîâ³ â³äðÿäæåííÿ ïåðåâ³ðÿòè íà ì³ñöÿõ ñòàí çàêîííîñò³ ïðè çàòðèìàííÿõ ³ àðåøòàõ, äîäåðæàííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíèõ
ï³ä âàðòîþ. Ïðè âèÿâëåíí³ ôàêò³â ïîðóøåíü çàêîííîñò³ âæèâàòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â äî óñóíåííÿ ïðè÷èí, ùî öüîìó ñïðèÿëè, óæèâàòè
çàõîä³â äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó ùîäî âèííèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.
6. Íà÷àëüíèêàì ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ ÃÓÌÂÑ,
ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ùîì³ñÿöÿ (äî 3 ÷èñëà) íàïðàâëÿòè â ñë³ä÷³ óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëè) ñïèñêè âñ³õ çàòðèìàíèõ ñë³ä÷èìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ îñ³á, ÿê³ áóëè çâ³ëüíåí³ ç-ï³ä
âàðòè, ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà çâ³ëüíåíî¿ îñîáè, ñë³ä÷îãî, ÿêèé ¿¿
çàòðèìóâàâ, äàò çàòðèìàííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ òà ï³äñòàâ çâ³ëüíåííÿ.
7. Íà÷àëüíèêàì ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîð³â Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü:
7.1. Ó ðàç³ íåíàäõîäæåííÿ äî ì³ñöÿ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ
íå ï³çí³ø ÿê çà ñ³ì ä³á äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ
çààðåøòîâàíî¿ îñîáè ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ñë³ä÷îãî ïðî îãîëîøåííÿ îáâèíóâà÷åíîìó ïðî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ ïðî
ïðåä’ÿâëåííÿ éîìó äëÿ îçíàéîìëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
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àáî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðîêóðîðó
äëÿ çàòâåðäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèñíîâêó ³ ïåðåâåäåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ç ïîäàëüøèì òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ ó â³äàííÿ ïðîêóðîðà,
àáî ï³äïèñàíîãî íà÷àëüíèêîì ñë³ä÷îãî ï³äðîçä³ëó ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïèñüìîâî
ïîâ³äîìëÿòè ïðî öå ñë³ä÷îãî, ó ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàº ñïðàâà,
ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº íàãëÿä çà ¿¿ ïðîâàäæåííÿì òà äîäåðæàííÿì êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ êåð³âíèê³â
ñë³ä÷èõ óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ Óêðà¿íè.
7.2. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïåðåâåäåííÿ îáâèíóâà÷åíèõ ç ïîäàëüøèì òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ ó â³äàííÿ ïðîêóðîð³â ïðèéìàòè äî âèêîíàííÿ ëèøå çà íàÿâíîñò³ íà íüîìó â³äïîâ³äíî¿ â³äì³òêè ïðî îòðèìàííÿ ïðîêóðàòóðîþ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ÿêîþ º ï³äïèñ îñîáè,
ùî ïðèéíÿëà êðèì³íàëüíó ñïðàâó, çàâ³ðåíèé ïå÷àòêîþ äëÿ ïàêåò³â
ö³º¿ ïðîêóðàòóðè. (Ïóíêò 7.2 â ðåäàêö³¿ Íàêàçó ÌÂÑ ¹ 138/44 â³ä
07.02.2002)
7.3. Ùîì³ñÿöÿ íàäñèëàòè äî ñë³ä÷èõ óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ Óêðà¿íè ñïèñêè çààðåøòîâàíèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ
ñë³ä÷èìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ âèêîíóþòüñÿ âèìîãè ñòàòåé 218220 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó ñòðîêè ïîíàä
10 ä³á.
7.4. ßêùî íà äåíü çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ íå íàä³éøëî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ éîãî ï³ä âàðòîþ ÷è ïåðåâåäåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî
ç ïîäàëüøèì òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ ó â³äàííÿ ïðîêóðîðà àáî ñóäó,
à òàêîæ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ñë³ä÷îãî ïðî îãîëîøåííÿ îáâèíóâà÷åíîìó ïðî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ ïðî ïðåä’ÿâëåííÿ éîìó äëÿ îçíàéîìëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, òî ñë³ä ïîâ³äîìëÿòè ïðî öå ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì
êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷îãî çàêîíîäàâñòâà.
Ó ðàç³ çâ³ëüíåííÿ òàêîãî îáâèíóâà÷åíîãî ç-ï³ä âàðòè íàïðàâëÿòè ïðî öå ïîâ³äîìëåííÿ íà÷àëüíèêó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëó)
ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ, ÓÌÂÑÒ Óêðà¿íè.
8. Íà÷àëüíèêàì ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîð³â Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, íà÷àëüíèêàì ³çîëÿòîð³â òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ Óêðà¿íè çàáîðîíèòè áåç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî, çà ÿêèì ðàõóºòüñÿ çààðåøòîâàíèé (çàòðèìàíèé),
éîãî âèäà÷ó ïðàö³âíèêàì îïåðàòèâíèõ òà ³íøèõ ñëóæá ì³ë³ö³¿.
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9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Êîëÿäó Ï.Â., ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ
ïîêàðàíü Ïòàøèíñüêîãî Î.Á., Ãîëîâíå ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè (Çàõàðîâà Â.².) òà Â³ää³ë ïî êåð³âíèöòâó ñë³ä÷èìè ³çîëÿòîðàìè Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (²âàíóí³êà Ì.Â.). ( Ïóíêò 9 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçîì ÌÂÑ
¹ 138/44 â³ä 07.02.2002)
10. Íàêàç îãîëîñèòè íà÷àëüíèöüêîìó ñêëàäó îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè
ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.
Ì³í³ñòð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿

Þ.Î. Ñìèðíîâ

Ãîëîâà
Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè
ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü
ãåíåðàë-ìàéîð âíóòð³øíüî¿ ñëóæáè

Â.À. Ëüîâî÷ê³í
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МВС України Наказ № 185 від 22.02.2001
«Про затвердження Інструкції з оформлення
матеріалів про адміністративні
правопорушення» (витяги)
...
2.12. Ïîñòàíîâà îãîëîøóºòüñÿ íåãàéíî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè. Êîï³ÿ ïîñòàíîâè íå ï³çí³øå òðüîõ äí³â
âðó÷àºòüñÿ àáî âèñèëàºòüñÿ îñîá³, ùîäî ÿêî¿ öþ ïîñòàíîâó âèíåñåíî.
ßêùî êîï³ÿ ïîñòàíîâè âðó÷àºòüñÿ îñîá³, ïðèòÿãíóò³é äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñîáèñòî, òî â ïîñòàíîâ³ âêàçóºòüñÿ
äàòà ¿¿ âðó÷åííÿ ³ ñòàâèòüñÿ ï³äïèñ ïðàâîïîðóøíèêà.
Êîï³ÿ ïîñòàíîâè â òîé ñàìèé ñòðîê âðó÷àºòüñÿ àáî âèñèëàºòüñÿ
ïîòåðï³ëîìó, áàòüêàì íåïîâíîë³òí³õ ïðàâîïîðóøíèê³â àáî îñîáàì, ùî
¿õ çàì³íþþòü, ÷è ³íøèì çàö³êàâëåíèì îñîáàì íà ¿õ ïðîõàííÿ. Ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷àºòüñÿ äàòà ïîñòàíîâè ³ ñòàâèòüñÿ ï³äïèñ îñîáè, ÿêà ¿¿
îòðèìàëà.
ßêùî êîï³ÿ ïîñòàíîâè âèñèëàºòüñÿ ïðàâîïîðóøíèêó, ïîòåðï³ëîìó ÷è ³íøèì çàö³êàâëåíèì îñîáàì ïîøòîþ, òî ïðî öå â ïîñòàíîâ³
ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíà ïîì³òêà ³ âêàçóºòüñÿ äàòà íàïðàâëåííÿ êîï³¿
ïîñòàíîâè.
2.13. Ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü,
ÿêùî âè÷åðïàíî ³íø³ çàõîäè âïëèâó, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îñîáè,
ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ðàç³
íåìîæëèâîñò³ ñêëàñòè éîãî íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ,
ÿêùî ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó º îáîâ’ÿçêîâèì, çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ³ ïðàâèëüíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâ òà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâ ó ñïðàâàõ
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ äîïóñêàºòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíå
çàòðèìàííÿ îñîáè, ¿¿ îñîáèñòèé îãëÿä, îãëÿä ðå÷åé òà âèëó÷åííÿ
ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
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2.14. Ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ (äàë³ – ïðîòîêîë ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ) (äîäàòîê 3) îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ïðàâîïîðóøåííÿ, ñêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 261 ÊÓïÀÏ.
2.15. Óñ³ ðåêâ³çèòè ïðîòîêîëó ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ çàïîâíþþòüñÿ ðîçá³ðëèâèì ïî÷åðêîì óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Íå äîïóñêàºòüñÿ
çàêðåñëåííÿ ÷è âèïðàâëåííÿ â³äîìîñòåé, ùî çàíîñÿòüñÿ äî ïðîòîêîëó ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ, à òàêîæ âíåñåííÿ äîäàòêîâèõ çàïèñ³â ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ïðîòîêîë ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ï³äïèñàíèé îñîáîþ, ùîäî
ÿêî¿ â³í ñêëàäåíèé.
2.16. Ïðîòîêîë ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ïîâèíåí áóòè ïðîíóìåðîâàíèé òèïîãðàôñüêèì ñïîñîáîì, òîáòî íà íüîìó ìàþòü ïðîñòàâëÿòèñÿ ñåð³ÿ ³ íîìåð.
2.17. Ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ çàçíà÷àºòüñÿ ÷èñëî, ì³ñÿöü ³ ð³ê éîãî ñêëàäàííÿ, à òàêîæ íàçâà íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í
ñêëàäåíèé. Óêàçóºòüñÿ ïîñàäà, ïîâíå íàéìåíóâàííÿ îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, çâàííÿ, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿêà
ñêëàëà ïðîòîêîë ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ.
Çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî îñîáó, ÿêà â÷èíèëà ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ùîäî ÿêî¿ ïðîâàäèòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ, à ñàìå: çàçíà÷àºòüñÿ ïîâí³ñòþ (áåç ñêîðî÷åíü) ¿¿ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³,
÷èñëî, ì³ñÿöü ³ ð³ê íàðîäæåííÿ, ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ íà ÷àñ
â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ.
Óêàçóºòüñÿ íàçâà ì³ñüêðàéë³íîðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ àáî ³íøîãî ïðèì³ùåííÿ (ñëóæáîâèé êàá³íåò ä³ëüíè÷íîãî ³íñïåêòîðà ì³ë³ö³¿,
ãðîìàäñüêèé ïóíêò îõîðîíè ïîðÿäêó òîùî), êóäè äîñòàâëåíî çàòðèìàíîãî, àäðåñà éîãî ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ, ÷èñëî, ì³ñÿöü ³ ð³ê, à òàêîæ
÷àñ äîñòàâëÿííÿ.
Çàçíà÷àºòüñÿ ÷àñòèíà ñòàòò³ òà ñòàòòÿ Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíà àäì³í³ñòðàòèâíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè çà â÷èíåíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ìîòèâè
çàòðèìàííÿ: ïðèïèíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïîðóøåííÿ, êîëè âè÷åðïàíî ³íø³ çàõîäè âïëèâó, âñòàíîâëåííÿ îñîáè, ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³
ñêëàäåííÿ éîãî íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêùî ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó º îáîâ’ÿçêîâèì, çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ³ ïðàâèëüíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè òà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ùîäî ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ.
Çã³äíî ç³ ñò. 261 ÊÓïÀÏ ïðî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ îñîáè, çàòðèìàíî¿ çà â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåãàéíî ïîâ³-
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äîìëÿþòüñÿ ¿¿ ðîäè÷³, à íà ¿¿ ïðîõàííÿ òàêîæ âëàñíèê â³äïîâ³äíîãî
ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí,
ïðî ùî â ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ, äå âêàçóºòüñÿ, êîìó ñàìå ïîâ³äîìëåíî ³ â ÿêèé ñïîñ³á.
Ïðî çàòðèìàííÿ íåïîâíîë³òíüîãî îáîâ’ÿçêîâî ïîâ³äîìëÿþòüñÿ
éîãî áàòüêè àáî îñîáè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü. Ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ çàçíà÷àºòüñÿ ÷àñ, äàòà ïîâ³äîìëåííÿ ³ êîìó ñàìå ïîâ³äîìëåíî.
Ïåðåä ïîì³ùåííÿì äî ê³ìíàòè äëÿ çàòðèìàíèõ â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó àáî â ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³, êóäè äîñòàâëåíî çàòðèìàíîãî, ìîæå ïðîâîäèòèñÿ îñîáèñòèé îãëÿä óïîâíîâàæåíîþ íà òå
îñîáîþ îäí³º¿ ñòàò³ ³ç çàòðèìàíèì ³ â ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ ò³º¿ ñàìî¿
ñòàò³.
Îãëÿä ðå÷åé, ðó÷íî¿ ïîêëàæ³, áàãàæó, çíàðÿäü ïîëþâàííÿ ³ ëîâó
ðèáè, äîáóòî¿ ïðîäóêö³¿, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ ïðåäìåò³â
çä³éñíþºòüñÿ ó ïðèñóòíîñò³ äâîõ ïîíÿòèõ ³ îñîáè, ó âëàñíîñò³ (âîëîä³íí³) ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ.
Ïðî ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî îãëÿäó é îãëÿäó ðå÷åé çã³äíî ç³ ñò. 264
ÊÓïÀÏ ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ, äå âêàçóþòüñÿ ïð³çâèùà, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, àäðåñè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äâîõ
ïîíÿòèõ.
Â³äïîâ³äíî äî ñò. 265 ÊÓïÀÏ ðå÷³ é äîêóìåíòè, ùî º çíàðÿääÿì àáî áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ
çàòðèìàííÿ, îñîáèñòîãî îãëÿäó àáî îãëÿäó ðå÷åé, âèëó÷àþòüñÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïðî ùî â ïðîòîêîë³ ïðî
àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ðîáèòüñÿ çàïèñ, ÿê³ ñàìå ðå÷³, ïðåäìåòè, äîêóìåíòè âèëó÷åí³
â çàòðèìàíîãî, óêàçóþòüñÿ ¿õ ³íäèâ³äóàëüí³ îçíàêè, íîìåðè ³ ò. ³í., à
çà ïîòðåáè – ì³ñöÿ òà îáñòàâèíè ¿õ âèÿâëåííÿ, ÿêùî öå ìàº ñóòòºâå
çíà÷åííÿ ïðè ðîçãëÿä³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè.
Âèëó÷åí³ ðå÷³ é äîêóìåíòè çáåð³ãàþòüñÿ äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðî
àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ì³ñöÿõ, ùî ¿õ âèçíà÷àþòü îðãàíè (ïîñàäîâ³ îñîáè), ÿêèì íàäàíî ïðàâî ïðîâàäèòè âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â ¿¿
ðîçãëÿäó, ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîíô³ñêóþòü àáî ïîâåðòàþòü
âëàñíèêîâ³, àáî çíèùóþòü, à ïðè îïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ðå÷åé – ðåàë³çóþòü.
Ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ðîáèòüñÿ ïåðåë³ê ïðåäìåò³â
îäÿãó, â ÿêèé áóëà îäÿãíóòà îñîáà ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ.
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Êð³ì òîãî, ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ â³äçíà÷àºòüñÿ, âèÿâëåí³ ÷è í³ â çàòðèìàíîãî ïðè îñîáèñòîìó îãëÿä³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. ßêùî òàê, òî â ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ çàçíà÷àºòüñÿ, ÿê³
ñàìå (ñèíö³, ïîäðÿïèíè, ð³çàí³ ðàíè òîùî), íà ÿêèõ ÷àñòèíàõ ò³ëà
âîíè ðîçòàøîâàí³. Ó ðàç³, êîëè çàòðèìàíèé ïîòðåáóº ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ âêàçóºòüñÿ ÷àñ ¿¿ íàäàííÿ,
íîìåð áðèãàäè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè ë³êàðÿ, äî ÿêîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó ãîñï³òàë³çîâàíî çàòðèìàíîãî.
Ïðè íàäõîäæåíí³ ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ, ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî
îãëÿäó, îãëÿäó ðå÷åé çàÿâ ÷è çàóâàæåíü ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ðîáèòüñÿ çàïèñ, êèì âîíè çðîáëåí³, ³ âèêëàäàºòüñÿ ¿õ ñóòü.
Ôàêò ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî îãëÿäó é îãëÿäó ðå÷åé ó ïðîòîêîë³
ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ çàñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïèñàìè óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, ÿêà ðîáèëà îãëÿä, çàòðèìàíî¿ îñîáè ³ ïîíÿòèõ.
Ó ïðîòîêîë³ ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ âêàçóºòüñÿ äàòà, ÷àñ ³ ïðè÷èíà
çâ³ëüíåííÿ çàòðèìàíî¿ îñîáè, ÿê³ ðå÷³, ïðåäìåòè àáî äîêóìåíòè ïîâåðíóòî ¿é ïðè çâ³ëüíåíí³, à òàêîæ ÷è º â îñîáè, ùî çâ³ëüíÿºòüñÿ, ïðåòåíç³¿
³ ÿê³ ñàìå, ùî çàñâ³ä÷óºòüñÿ îñîáèñòèì ï³äïèñîì ö³º¿ îñîáè.
Ïðîòîêîë ïðî àäì³íçàòðèìàííÿ ï³äïèñóºòüñÿ ïîñàäîâîþ îñîáîþ,
ÿêà éîãî ñêëàëà.
Додаток 1
до п.2.1 Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
Ïðîòîêîë _______ ¹ __________
(ñåð³ÿ)
Ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ
çà ÷. ______ ñò. ______ ÊÓïÀÏ
«__» ___________ 20__ ð. ______________________________
(íàéìåíóâàííÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó)
ß, _________________________________________________
(ïîñàäà, íàéìåíóâàííÿ îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, çâàííÿ,
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ îñîáè, ÿêà ñêëàëà ïðîòîêîë)
___________________________________________________
ñêëàâ öåé ïðîòîêîë ïðî òå, ùî ãðîìàäÿíèí(êà):
1. Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³
___________________________________________________
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___________________________________________________
2. Äàòà òà ì³ñöå íàðîäæåííÿ
___________________________________________________
___________________________________________________
3. Ãðîìàäÿíñòâî ______________________________________
___________________________________________________
4. Ì³ñöå ðîáîòè ³ ïîñàäà ________________________________
___________________________________________________
5. Ì³ñÿ÷íèé çàðîá³òîê __________________________________
6. Íà óòðèìàíí³ îñ³á ___________________________________
7. Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ___________________________________
___________________________________________________
8. ×è ï³ääàâàâñÿ(ëàñÿ) ïðîòÿãîì ðîêó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ñòÿãíåííþ __________________________________________
___________________________________________________
(äàòà,
___________________________________________________
ÿêèì îðãàíîì, çà ùî, âèä ñòÿãíåííÿ)
___________________________________________________
___________________________________________________
9. Îñîáà ïðàâîïîðóøíèêà çàñâ³ä÷óºòüñÿ
___________________________________________________
___________________________________________________
(âêàçàòè äîêóìåíò, êîëè ³ êèì âèäàíèé, ñåð³ÿ, íîìåð)
___________________________________________________
___________________________________________________
(äàòà, ÷àñ, ì³ñöå â÷èíåííÿ ³ ñóòü àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Â÷èíèâ (ëà) ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. ____ ñò. ________
ÊÓïÀÏ Óêðà¿íè
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Ñâ³äêè ïðàâîïîðóøåííÿ
1. ________________________________, àäðåñà ___________
________________________________________________
ï³äïèñ __________
2. ________________________________, àäðåñà ___________
________________________________________________
ï³äïèñ __________
Ïîòåðï³ë³
1. ________________________________, àäðåñà ___________
________________________________________________
ï³äïèñ __________
2. ________________________________, àäðåñà ___________
________________________________________________
ï³äïèñ __________
Ïðàâîïîðóøåííÿì çàïîä³ÿíà ìàòåð³àëüíà øêîäà
___________________________________________________
___________________________________________________
(ñóìà â ãðèâíÿõ)
Ãð. ________________________________________ ðîç’ÿñíåíî
éîãî (¿¿) ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 268 ÊÓïÀÏ, ³
ïîâ³äîìëåíî, ùî ðîçãëÿä àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ
«___» _________ 20__ ð.
Ï³äïèñ îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ _________________
Ó ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ:
1. ________________________________, àäðåñà ___________
________________________________________________
ï³äïèñ __________
2. ________________________________, àäðåñà ___________
________________________________________________
ï³äïèñ __________
ïðîâåäåíî îñîáèñòèé îãëÿä òà îãëÿä ðå÷åé, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 264
ÊÓïÀÏ, ùî áóëè â ____________________________________
_________, òà _______________________________________
(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³)
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çã³äíî ç³ ñò. 265 ÊÓïÀÏ âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ äëÿ òèì÷àñîâîãî
çáåð³ãàííÿ __________________________________________
___________________________________________________
(âêàçàòè ïåðåë³ê ðå÷åé,
___________________________________________________
ö³ííîñòåé, äîêóìåíò³â, ùî º çíàðÿääÿì àáî
___________________________________________________
áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ, ¿õ ³íäèâ³äóàëüí³
___________________________________________________
îçíàêè, à çà ïîòðåáè – ì³ñöÿ òà îáñòàâèíè âèÿâëåííÿ)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Ï³äïèñè ïîíÿòèõ 1. __________________________
2. __________________________
Ï³äïèñ îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ____________________________
Ïîÿñíåííÿ îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
___________________________________________________
___________________________________________________
(ó ðàç³ â³äìîâè îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ äî
___________________________________________________
___________________________________________________
àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³, â³ä ïîÿñíåííÿ àáî ï³äïèñàííÿ
___________________________________________________
___________________________________________________
ïðîòîêîëó ïðî öå ðîáèòüñÿ çàïèñ ïîñàäîâîþ îñîáîþ,
___________________________________________________
___________________________________________________
ÿêà ñêëàëà ïðîòîêîë)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
Ï³äïèñ îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ _______________________
Â³ä ïîÿñíåííÿ òà ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó â³äìîâèâñÿ ó
ïðèñóòíîñò³ ñâ³äê³â:
Ï³äïèñè ñâ³äê³â 1. __________________________
2. __________________________
Çàÿâè, êëîïîòàííÿ
___________________________________________________
___________________________________________________
Ð³øåííÿ êåð³âíèöòâà îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ çà çàÿâîþ,
êëîïîòàííÿì ________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Äî ïðîòîêîëó äîäàºòüñÿ ________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Ï³äïèñ ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿêà ñêëàëà
ïðîòîêîë ________________________

Додаток 3
до п.2.14 Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
___________________________________________________
Ïðîòîêîë _________ ¹ ________
(ñåð³ÿ)
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Ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ1
«__» ___________ 20__ ð. ______________________________
___________________________________________________
(íàéìåíóâàííÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó)
ß, _________________________________________________
___________________________________________________
(ïîñàäà, íàéìåíóâàííÿ îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, çâàííÿ,
___________________________________________________
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ îñîáè, ÿêà ñêëàëà ïðîòîêîë)
___________________________________________________
ñêëàâ öåé ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ ãð.
___________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ çàòðèìàíîãî)
________________________________, «__» ______ 19__ ðîêó
___________________________________________________
íàðîäæåííÿ, ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:
___________________________________________________
___________________________________________________
ÿêèé (ÿêà) äîñòàâëåíèé (íà) â ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ __________
___________________________________________________
(íàçâà òà àäðåñà)
___________________________________________________
___________________________________________________
«__» ___________ 20__ ðîêó î «____» ãîä. «_____» õâ. ó çâ’ÿçêó ³ç
â÷èíåííÿì ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. _______ ñò. _____
___________________________________________________
ÊÓïÀÏ äëÿ _________________________________________
___________________________________________________
(ìîòèâè çàòðèìàííÿ:
___________________________________________________
___________________________________________________
ïðèïèíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ³ ò.³í.)
Ãð. __________________________________ ðîç’ÿñíåíî éîãî
(¿¿) ïðàâà
òà îáîâ’ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 268 ÊÓïÀÏ.
«__» ___________ 20__ ð. Ï³äïèñ çàòðèìàíî¿ îñîáè _________
2

Ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ
ñò. 262 ÊÓïÀÏ.
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Ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ çàòðèìàíîãî (íî¿) çã³äíî ç³ ñò. 261 ÊÓïÀÏ
ïîâ³äîìëåíî î «_____» ãîä. «______» õâ. «__» _______ 20__ ðîêó
___________________________________________________
(ðîäè÷³â, àäì³í³ñòðàö³þ çà ì³ñöåì ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ,
___________________________________________________
ÿêèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíî)
___________________________________________________
___________________________________________________
Ïåðåä ïîì³ùåííÿì äî ê³ìíàòè äëÿ çàòðèìàíèõ
â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó â ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ:
1. _________________________________________________,
àäðåñà
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³)
___________________________________________________
2. _________________________________________________,
àäðåñà
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³)
___________________________________________________
ïðîâåäåíî îñîáèñòèé îãëÿä òà îãëÿä ðå÷åé, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 264
ÊÓïÀÏ, ùî áóëè â çàòðèìàíîãî (íî¿) ______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
Ó çàòðèìàíîãî (íî¿) â ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³
äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ
___________________________________________________
(óêàçàòè ïåðåë³ê ðå÷åé, ö³ííîñòåé, äîêóìåíò³â,
___________________________________________________
ùî º çíàðÿääÿì àáî áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì
___________________________________________________
ïðàâîïîðóøåííÿ, ¿õ ³íäèâ³äóàëüí³ îçíàêè,
___________________________________________________
à çà ïîòðåáè – ì³ñöÿ òà îáñòàâèíè âèÿâëåííÿ)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Çàòðèìàíèé (íà) îäÿãíóòèé (òà)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Ïðè îñîáèñòîìó îãëÿä³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ
íå âèÿâëåí³, âèÿâëåí³
___________________________________________________
(íåïîòð³áíå çàêðåñëèòè)
___________________________________________________
(ÿê³ ñàìå, ÷è íàäàâàëàñÿ ìåäè÷íà
___________________________________________________
äîïîìîãà, ÷àñ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, íîìåð
___________________________________________________
âèêëèêó ³ áðèãàäè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè,
___________________________________________________
ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè ë³êàðÿ)
Çàÿâè òà çàóâàæåííÿ, çðîáëåí³ ïðè çàòðèìàíí³ òà îãëÿä³
___________________________________________________
(óêàçàòè, êèì ³ ÿê³ ñàìå)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Ï³äïèñè ïîíÿòèõ 1. ____________________________________
2. ____________________________________
Ï³äïèñ çàòðèìàíîãî (íî¿) _______________________________
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Ï³äïèñ ïðàö³âíèêà, ÿêèé ðîáèâ îãëÿä ______________________
Ãð. ____________________________________ çâ³ëüíåíèé (íà)
(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
«__» ___________ 20__ ðîêó î «___» ãîä. «___» õâ.
Ïðè÷èíà çâ³ëüíåííÿ ___________________________________
Ïðè çâ³ëüíåíí³ îäåðæàâ (ëà)
___________________________________________________
(óêàçàòè ïåðåë³ê ðå÷åé, ùî ïîâåðíóò³ ïðè çâ³ëüíåíí³)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Ïðåòåíç³é íå ìàþ, ïðåòåíç³¿ ìàþ
___________________________________________________
(íåïîòð³áíå çàêðåñëèòè)
___________________________________________________
(óêàçàòè, ÿê³ ñàìå)
___________________________________________________
___________________________________________________
Ï³äïèñ çâ³ëüíåíî¿ îñîáè ________________________________
Ï³äïèñ ïîñàäîâî¿ îñîáè ________________________________
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Наказ МВС України від 18.09.1992 р. № 552
«Про затвердження Положення про спеціальний
приймальник при органі внутрішніх
справ для утримання осіб, підданих
адміністративному арешту»
ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê ïðè îðãàí³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
äëÿ óòðèìàííÿ îñ³á, ï³ääàíèõ àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê º óñòàíîâîþ ì³ë³ö³¿, ùî âèêîíóº
ôóíêö³¿ ïî óòðèìàííþ îñ³á, ï³ääàíèõ àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó2. Â³í
óòâîðþºòüñÿ, ðåîðãàí³çóºòüñÿ, ë³êâ³äóºòüñÿ ð³øåííÿì Ðàäè Ì³í³ñòð³â
Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíî¿, Êè¿âñüêî¿ ³ Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ îäíîãî àáî äåê³ëüêîõ
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà
ìîæëèâå ïðè íàÿâíîñò³ ïðèì³ùåíü, ùî â³äïîâ³äàþòü â³äîì÷èì, áóä³âåëüíèì ³ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàì, âèìîãàì ïðîòèïîæåæíî¿
áåçïåêè. Íà ïðèì³ùåíí³ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà âñòàíîâëþºòüñÿ â³äïîâ³äíà âèâ³ñêà.
1.2. Øòàòè ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà çàòâåðäæóþòüñÿ íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñòåé,
ÃÓÂÑ ì³ñòà Êèºâà ³ ÓÂÑ ì³ñòà Ñåâàñòîïîëÿ çã³äíî ç òèïîâèì øòàòîì ö³º¿ óñòàíîâè ó ìåæàõ ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â ³ ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíèõ îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ, ùî ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà (Äîäàòîê ¹ 9).
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1.3. Âèòðàòè ïî óòðèìàííþ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåò³â ì³ñöåâèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â.
Êîøòîðèñ íà âèòðàòè, à òàêîæ áóõãàëòåðñüêà çâ³òí³ñòü ïîäàþòüñÿ ó Ðàäó Ì³í³ñòð³â Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíó, Êè¿âñüêó ³. Ñåâàñòîïîëüñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çà ôîðìàìè ³ â òåðì³íè,
ïåðåäáà÷åí³ ä³þ÷èìè ïðàâèëàìè îáë³êó ³ çâ³òíîñò³. Ó ê³íö³ êîæíîãî
ðîêó âñ³ êîøòè ç ðàõóíêó ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà çí³ìàþòüñÿ ³
çàðàõîâóþòüñÿ äî -ì³ñöåâîãî áþäæåòó.
1.4. Ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ãåðáîâó ïå÷àòêó ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì ³ çä³éñíþº ãðîøîâ³ îïåðàö³¿
÷åðåç ïîòî÷í³ ðàõóíêè â óñòàíîâ³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè àáî
öåíòðàë³çîâàíó áóõãàëòåð³þ ÓÂÑ.
1.5. Ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè òà óïðàâë³ííÿ íàäàþòü ñïåö³àëüíîìó
ïðèéìàëüíèêó áåçêîøòîâíî â³äïîâ³äí³ ñëóæáîâ³ ïðèì³ùåííÿ, àâòîòðàíñïîðò, çàñîáè çâ’ÿçêó, ³íâåíòàð òà îáëàäíàííÿ ³ íåñóòü âèòðàòè
ïî ¿õ óòðèìàííþ.
1.6. Ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó îáëàäíóþòüñÿ, ÿê ì³í³ìóì,
òàê³ ïðèì³ùåííÿ:

а) камери для окремого утримання чоловіків тажінок;
б) ізолятори для окремого утримання заново доставлених осіб, які
не пройшли санітарної обробки, для хворих і осіб; підозрілих на
інфекційні хвороби;
в) кімнати для чергового, начальника спецприймальни-ка, інспекторів, медпрацівника, канцелярії, прийняття їжі з обладнанням для
миття і зберігання посуду, відпочинку, а також туалету;
г) санітарний пропускник з душовою і дезинфекційною камерою,
сушилка, приміщення для підігрівання і прийняття їжі, миття і
зберігання посуду, зберігання особистих речей адмінарештованих
і інших господарських предметів, санітарний вузол; окремі кімнати
для зберігання чистої та брудної білизни.
Ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê ïîâèíåí ìàòè âíóòð³øí³é îáãîðîäæåíèé äâ³ð. Äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîïóñêíîãî ðåæèìó â ïðèéìàëüíèêó ç
ë³ì³òîì íà 50 ³ á³ëüøå ì³ñöü îáëàäíóºòüñÿ êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíèé
ïóíêò.
1.7. Êåð³âíèöòâî ñïåö³àëüíèì ïðèéìàëüíèêîì ³ êîíòðîëü çà éîãî ä³ÿëüí³ñòþ çä³éñíþº îðãàí âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïðè ÿêîìó â³í óòâîðåíèé, óïðàâë³ííÿ (â³ää³ë) îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ÓÂÑ,
ÓÂÑÒ.
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1.8. Ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ðîáîòè ñåðåä îñ³á, ÿê³
óòðèìóþòüñÿ â ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó, çä³éñíþºòüñÿ ïðàö³âíèêàìè êàðíîãî ðîçøóêó ñïåöïðèéìàëüíèêà òà â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
1.9. Êîíòðîëü çà ñàí³òàðíèì ñòàíîì ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà
çä³éñíþº ìåäè÷íà- ñëóæáà ÓÂÑ. Áåçïîñåðåäíº ìåäè÷íî-ñàí³òàðíå
îáñëóãîâóâàííÿ îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â ñïåöïðèéìàëüíèêó, çä³éñíþºòüñÿ øòàòíèì ïåðñîíàëîì öèõ çàêëàä³â, àáî ïðàö³âíèêàìè ì³ñöåâèõ îðãàí³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà äîãîâîðàìè.
1.10. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, îðãàí³çàö³ÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ³ çâ³òíîñò³, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ ðåâ³ç³é ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ïîêëàäàþòüñÿ «à â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ÓÂÑ.
1.11. Ç àäì³íàðåøòîâàíèõ ñòÿãóºòüñÿ âàðò³ñòü çà óòðèìàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ â ðîçì³ðàõ, âñòàíîâëåíèõ îðãàíàìè, ùî ïðèéíÿëè ð³øåííÿ
ïðî óòâîðåííÿ ñïåöïðèéìàëüíèêà ç óðàõó âàííÿì çì³íè ðîçäð³áíèõ
ö³í íà ïðåäìåòè ìàòåð³àëüíî-òåõ í³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, à òàêîæ ïðîäóêòè â çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Ïðèìóñîâå ñòÿãíåííÿ
âèçíà÷åíî¿ ñóìè çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíêàìè ñïåöïðèéìàëüíèêà (äîäàòîê ¹ 1) â ñòðîê, ùî íå ïåðåâèùóº äàâí³ñòü ïîçîâó, âñòàíîâëåíó
öèâ³ëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Ñïèñàííÿ íåñòÿãíóòèõ ñóì çà óòðèìóâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ ç íåïëàò³æîçäàòíèõ áîðæíèê³â òà ³íøèõ îñ³á, ç ÿêèõ íåìîæ ëèâî ñòÿãíóòè
ïëàòó çä³éñíþºòüñÿ, ÿê âèíÿòîê, îäèí ðàç íà êâàðòàë çà âèñíîâêîì
íà÷àëüíèêà ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà, óçãîäæåíîãî ç â³äïîâ³äíèì
ô³íàíñîâèì îðãàíîì ì³ñöåâî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Ïðèì³òêà: Â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äå óòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðèéìàëüíèê³â íåäîö³ëüíå, îñîáè, ï³ääàí³ àäì³í³ñòðàòèâíîìó
àðåøòó, óòðèìóþòüºÿ.â ³çîëÿòîðàõ äëÿ òèì÷àñîâîãî óòðèìàííÿ çàòðèìàíèõ ³ óâ’ÿçíåíèõ ï³ä âàðòó îñ³á (²ÒÓ). Äëÿ öüîãî â ²ÒÓ âèä³ëÿþòüñÿ ñïåö³àëüí³ êàìåðè, îáëàäíàí³ íàëåæíèì ÷èíîì. Íà àäì³íàðåøòîâàíèõ, ùî óòðèìóþòüñÿ â ²ÒÓ, â ïîâíîìó îáñÿç³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ âñ³ âèìîãè ùîäî ðåæèìó ³ óìîâ óòðèìàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì
Ïîëîæåííÿì.
1.12. Ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê ä³º íà îñíîâ³ ñóâîðîãî äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà, ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí. Ó ñâî¿é
ðîáîò³ â³í êåðóºòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ», ³íøèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè Óêðà¿íè, Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, íîðìàòèâíèìè àêòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè ì³ñöåâî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
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íîðìàòèâíèìè àêòàìè ÌÂÑ Óêðà¿íè, ÓÂÑ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ÓÂÑ
îáëàñòåé, ÓÂÑ ì. Êèºâà òà ÓÂÑ ì. Ñåâàñòîïîëÿ, à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

2. ПРИЙОМ І РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ,
ПІДДАНИХ АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ
2. Ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê ïðèéìàº àäì³íàðåøòîâàíèõ ö³ëîäîáîâî ïðè íàÿâíîñò³ òàêèõ äîêóìåíò³â:

а) постанови народного судді про адміністративний арешт, ним
підписаної і скріпленої печаткою народного суду;
б) протоколу особистого обшуку з вилученими цінностями і предметами;
в) документу, що посвідчує особу адмінарештованого.
2.2. ×åðãîâèé ïî ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ïðè ïðèéîì³ àðåøòîâàíèõ çâ³ðÿº â³äïîâ³äí³ñòü çàïèñó â ïîñòàíîâ³ íàðîäíîãî ñóää³ ïðî
àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò ç äàíèìè ïðî îñîáó äîñòàâëåíîãî ³ ïåðåâ³ðÿº
íàÿâí³ñòü ðå÷åé, ïåðåðàõîâàíèõ ó ïðîòîêîë³ îñîáèñòîãî îáøóêó.
2.3. Êîæíèé äîñòàâëåíèé àðåøòîâàíèé îïèòóºòüñÿ ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ. Îñîáè, äîñòàâëåí³ ç îçíàêàìè õâîðîáè, îãëÿ äàþòüñÿ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêîì ³ çà éîãî âèñíîâêîì ïîì³ ùàþòüñÿ â ³çîëÿòîð, à ïðè
íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàïðàâëÿþòüñÿ ó â³äïîâ³äí³ ë³êó âàëüí³ çàêëàäè îðãàí³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Àäì³í³ñòðàö³ÿ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà ïðî ïîì³ùåííÿ àäì³íàðåøòîâàíèõ ó ë³êóâàëüí³ çàêëàäè íåãàéíî ñïîâ³ùàº ïðîêóðîðà
³ -íàðîäíîãî ñóääþ, à òàêîæ áëèçüêèõ ðîäè÷³â. Ï³ñëÿ îäóæàííÿ àäì³í³ñòðàö³ÿ ñïåöïðèéìàëüíèêà âæèâàº çàõîä³â äî ¿õ ïîì³ùåííÿ ó
ïðèéìàëüíèê äëÿ â³äáóòòÿ àäì³íàðåøòó, ÿêùî íå ïîñòóïèòü ³íøå
ð³øåííÿ íàðîäíîãî ñóää³.
2.4. Ïåðåä ïîì³ùåííÿì ó êàìåðó ïðîâàäèòüñÿ îñîáèñòèé îãëÿä
êîæíîãî àðåøòîâàíîãî äâîìà ñï³âðîá³òíèêàìè ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà ò³º¿ æ ñòàò³. Îãëÿä æ³íîê ïðîâàäèòüñÿ ñï³âðîá³òíèöÿìè
ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà àáî çàïðîøåíèìè æ³íêàìè ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî ¿õ ³íñòðóêòàæó.
2.5. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó ï³äëÿãàþòü âèëó÷åííþ:

а) зброя, вибухові, отруйні і наркотичні речовини;
б) гроші, цінні папери, ювелірні вироби;
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в) перець, сіль, спиртні напої, чай, тютюнові вироби і сірники;
г) медикаменти та інші лікарські засоби, не дозволені медичними
працівниками для вживання;
д) шарфи, пояси, ремені, шнурки;
е) скляний посуд, колючі, ріжучі предмети;
є) документи;
ж) продукти харчування;
Ïðî ïðîâåäåíèé îãëÿä ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë (äîäàòîê ¹ 2). Âèëó÷åí³ ö³ííîñò³ ³ ïðåäìåòè äåòàëüíî îïèñóþòüñÿ ç â³äîáðàæåííÿì
õàðàêòåðíèõ ïðèêìåò, íîìåð³â.
Ïðåäìåòè, ö³ííîñò³ ³ äîêóìåíòè, ùî áóëè âèëó÷åí³ íà ÷àñ óòðèìàííÿ àäì³íàðåøòîâàíîãî, çáåð³ãàþòüñÿ ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó â ìåòàëåâèõ øàôàõ, êëþ÷³ â³ä ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ó ÷åðãîâîãî ïî
ïðèéìàëüíèêó. Êîï³ÿ êâèòàíö³¿ íà âèëó÷åí³ ïðåäìåòè, ö³ííîñò³ ³
äîêóìåíòè âèäàºòüñÿ íà ðóêè àðåøòîâàíîìó.
2.6. Îñîáè, äîñòàâëåí³ â ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê, ðåºñòðóþòüñÿ
â æóðíàë³ (äîäàòîê ¹ 3).
Ïðè íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ï³äîçðþâàòè àäì³íàðåøòîâàíîãî ó ñêîºíí³ çëî÷èíó àáî éîãî ðîçøóêó, à òàêîæ â ³íøèõ íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ
ç òàêèõ îñ³á çí³ìàþòüñÿ â³äáèòêè ïàëüö³â ³ âîíè ôîòîãðàôóþòüñÿ.
Äàêòîêàðòêà ç ôîòîêàðòêîþ â äîáîâèé ñòðîê ïåðåäàºòüñÿ â åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèé â³ää³ë äëÿ ïåðåâ³ðêè.
2.7. Íà êîæíîãî àðåøòîâàíîãî, ïîì³ùåíîãî â ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê, âåäåòüñÿ ñïðàâà, â ÿê³é çîñåðåäæóþòüñÿ ïîñòàíîâà íàðîäíîãî ñóää³ ïðî àäì³íàðåøò, ïðîòîêîë îãëÿäó òà ³íø³ ìàòåð³àëè, ùî
õàðàêòåðèçóþòü öþ îñîáó.
Ñïðàâè àäì³íàðåøòîâàíèõ çáåð³ãàþòüñÿ 3 ðîêè ³ çíèùó þòüñÿ â
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó â³äïîâ³äíèì íàêàçîì ÌÂÑ Óêðà¿íè.

3. РЕЖИМ УТРИМАННЯ, ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ОСІБ,
ПІДДАНИХ АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ
3.1. Àäì³íàðåøòîâàí³, ïîì³ùåí³ â ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê, ïîâèíí³ óòðèìóâàòèñü ó çà÷èíåíèõ íà çàìêè êàìåðàõ ï³ä-ïîñò³éíîþ îõîðîíîþ ³ íàãëÿäîì, ÷îëîâ³êè – îêðåìî, â³ä æ³íîê.
Õâîð³ àêòèâíîþ ôîðìîþ òóáåðêóëüîçó ëåãåí³â, ÑÍ²Ä, âåíåðè÷íèìè òà ³íøèìè ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè ³çîëþþòüñÿ â³ä ðåøòè

269

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
àðåøòîâàíèõ. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ âñòàíîâëåííÿ, íàÿâíîñò³ öèõ çàõâîðþâàíü, àðåøòîâàí³ íàïðàâëÿþòüñÿ íà ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ó ë³êóâàëüí³ çàêëàäè.
3.2. Îñîáè, ÿê³ ïîñòóïèëè â ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê, ï³äëÿãàþòü ñàí³òàðí³é îáðîáö³.
Çà âèñíîâêîì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà â àäì³íàðåøòîâàíèõ ÷îëîâ³ê³â ïðîâîäèòüñÿ ñòðèæêà âîëîññÿ, ïðî ùî ðîáèòüñÿ â³äì³òêà ó ñïðàâ³, à ó æ³íîê – îáðîáêà ïðîòèïåäèêóëüîçíèìè ðå÷îâèíàìè ç ïîñë³äóþ÷èì ìèòòÿì âîëîññÿ.
Ïðè â³äñóòíîñò³ â ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ñàí³òàðíîãî ïðîïóñêíèêà, ñàí³òàðíà îáðîáêà àðåøòîâàíèõ ïðîâàäèòüñÿ â ì³ñüêèõ (ñåëèùíèõ) ñàí³òàðíèõ ïóíêòàõ àáî ëàçíÿõ. Îäèí ðàç íà ñ³ì äí³â çä³éñíþºòüñÿ ïîìèâêà óòðèìóâàíèõ îñ³á ³ç çàì³íîþ ¿õ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè.
3.3. Êîæíèé àäì³íàðåøòîâàíèé çàáåçïå÷óºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèì
ñïàëüíèì ì³ñöåì (íàï³âì’ÿêèé òîï÷àí àáî ë³æêî). Éîìó âèäàºòüñÿ
ìàòðàö, ïîäóøêà ç ÷îõëîì, êîâäðà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ðóøíèê. Óòðèìóâàí³ îñîáè ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ âëàñíèìè òóàëåòíèìè ðå÷àìè,
íàñò³ëüí³ ³ãðè ¿ì íå âèäàþòüñÿ.
Íîðìà ïëîù³ íà îäíó îñîáó âñòàíîâëþºòüñÿ â ðîçì³ð³ íå ìåíøå
í³æ 2,5 êâàäðàòíèõ ìåòðè.
3.4. Êàìåðè ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà îáëàäíóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã, ùî ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ äî êàìåð ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ.
Ó äâåðÿõ êàìåð îáëàäíóþòüñÿ îãëÿäîâ³ îòâîðè. Ïîñòè ïî îõîðîí³
àðåøòîâàíèõ îáëàäíóþòüñÿ çâóêîâîþ ïîïåðåäæó âàëüíîþ ñèãíàë³çàö³ºþ, ïðèëàäè ÿêî¿ ðîçòàøîâóþòüñÿ â ê³ìíàò³ ÷åðãîâîãî ïî ïðèéìàëüíèêó.
3.5. Ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿, ïðèçíà÷åíèì ó íàðÿä äëÿ îõîðîíè îñ³á
ï³ääàíèõ àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó, çáðîÿ íå âè äàºòüñÿ. Ïðè çàòðèìàíí³ îñîáè, ùî â÷èíèëà âòå÷ó ³ç ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà, çáðîÿ
íå çàñòîñîâóºòüñÿ.
3.6. Àäì³íàðåøòîâàíèì ãàðÿ÷à ¿æà âèäàºòüñÿ òðè ðàçè íà äåíü
çà íîðìîþ ¹ 3 çã³äíî ç íàêàçîì ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 14,07.92 ð. ¹ 421.
Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ àäì³íàðåøòîâàíèì âèäàþòüñÿ ïî â³äîìîñò³
(äîäàòîê ¹ 4).
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, óòðèìóâàíèõ ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó, ãàðÿ÷îþ ¿æåþ àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðèéìàëüíèêà ñêëàäàº äîãîâ³ð ç
ï³äïðèºìñòâîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³. Âèõîäÿ÷è ³ç âñòàíîâëåíî¿ íîðìè, ó äîãîâîð³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðèáëèçíèé
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àñîðòèìåíò ñòðàâ, âàðò³ñòü äåííîãî ðàö³îíó, âèçíà÷àºòüñÿ íàö³íêà íà
ïðîäóêòè ³ ïîðÿäîê ðîçðàõóíêó çà õàð÷óâàííÿ.
3.7. Îñîáè, óòðèìóâàí³ â ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó, çîáîâ’ÿçàí³ âèêîíóâàòè âñòàíîâëåí³ öèì Ïîëîæåííÿì ïðàâèëà ïîâåä³íêè
³ ðîçïîðÿäîê äíÿ, çàòâåðäæåíèé íà÷àëüíèêîì îðãàíó âíóòð³øí³õ
ñïðàâ.
Ïðàâèëà (äîäàòîê ¹ 5) ³ ðîçïîðÿäîê äíÿ âèâ³øóþòüñÿ íà âèäíîìó ì³ñö³. Ç íèìè ïîâèíåí áóòè îçíàéîìëåíèé êîæíèé àðåøòîâàíèé
ïåðåä ïîì³ùåííÿì ó êàìåðó.
3.8. Àäì³íàðåøòîâàí³ ìàþòü ïðàâî:

а) одержувати харчування і матеріально-побутове забезпечення за
встановленими нормами;
б) подавати через адміністрацію приймальника заяви і скарги;
в) читати газети, журнали;
г) користуватися власним одягом за сезоном.
Àäì³íàðåøòîâàíèì äîçâîëÿºòüñÿ ìàòè ïðè ñîá³ ðóøíèê äîâæèíîþ íå á³ëüø 50 ñì, ìèëî, çóáíó ù³òêó, çóáíèé ïîðîøîê àáî çóáíó
ïàñòó, ãðåá³íåöü, íîñîâ³ õóñòèíêè, îêóëÿðè àáî ïåíñíå, ïðîòåçè àáî
ìèëèö³ (³íâàë³äàì), ìåäèêàìåíòè òà ³íø³ ë³êàðñüê³ çàñîáè, äîçâîëåí³
ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêîì. Ïåðåðàõîâàí³ ðå÷³ ³ ïðåäìåòè àðåøòîâàí³
ìîæóòü îòðèìàòè â³ä ñâî¿õ ðîäè÷³â, àáî êóïèòè ÷åðåç àäì³í³ñòðàö³þ
ïðèéìàëüíèêà. Â³äïóñêàòè ¿õ äîäîìó çà îñîáèñòèìè ðå÷àìè çàáîðîíÿºòüñÿ.
Àäì³íàðåøòîâàíèì äîçâîëÿºòüñÿ òàêîæ çáåð³ãàòè ïðè ñîá³ êîï³¿
êâèòàíö³¿ íà çäàí³ àáî âèëó÷åí³ ãðîø³, ö³ííîñò³ ³ ðå÷³.
Äëÿ çáåð³ãàííÿ ïðåäìåò³â òóàëåòó îáëàäíóþòüñÿ øàôè àáî ïîëèö³ â ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöÿõ ïîçà êàìåðàìè.
3.9. Àäì³íàðåøòîâàíèì çàáîðîíÿºòüñÿ:

а) порушувати встановлений порядок і тишу в камерах та інших
приміщеннях спеціального приймальника, вступати в суперечки із
працівниками приймальника;
б) псувати речі приймальника, робити будь-які надписи на стінах,
а також на предметах і речах, що знаходяться у приймальнику;
в) мати при собі гроші і заборонені для зберігання предмети;
г) вживати спиртні напої і наркотичні засоби;
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д) мати або виготовляти гральні карти, займатися азартними іграми;
е) вести листування, отримувати передачі і посилки (окрім речей
особистого туалету), грошові перекази, купувати продукти харчування.
3.10. Äî àäì³íàðåøòîâàíèõ, ÿê³ ÷èíÿòü îï³ð ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿, àáî ÿêùî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè ìîæóòü çàâäàòè øêîäè
îòî÷óþ÷èì ÷è ñîá³, çàñòîñîâóþòüñÿ íàðó÷íèêè àáî çâ’ÿçóâàííÿ íà
ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ãîäèí. Çâ’ÿçóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çàñîáàìè, ùî
âèêëþ÷àþòü ìîæëèâ³ñòü çàïîä³ÿííÿ àðåøòîâàíîìó ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü (Äîäàòîê ¹ 6).
Çàñòîñóâàííÿ íàðó÷íèê³â àáî çâ’ÿçóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ çà ðîçïîðÿäæåííÿì íà÷àëüíèêà îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà àáî ¿õ çàñòóïíèê³â, à â ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ – ÷åðãîâîãî ïî
ïðèéìàëüíèêó, îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Ïðî êîæíèé âèïàäîê çàñòîñóâàííÿ íàðó÷íèê³â àáî çâ’ÿçó âàííÿ
÷åðãîâèé äîâîäèòü ïèñüìîâèì ðàïîðòîì äî â³äîìà íà÷àëüíèêà ñïåöïðèéìàëüíèêà, â ÿêîìó âêàçóþòüñÿ ï³äñòàâè ³ ÷àñ çàñòîñóâàííÿ öèõ
çàñîá³â.
Îñîáè, äî ÿêèõ çàñòîñîâàí³ íàðó÷íèêè àáî çâ’ÿçóâàííÿ, ïîâèíí³
ïåðåáóâàòè ï³ä ïîñò³éíèì íàãëÿäîì ÷åðãîâîãî íàðÿäó òà ìåäïðàö³âíèêà.
3.11. Çà íàâìèñíå ïîøêîäæåííÿ ³íâåíòàðÿ, îáëàäíàííÿ ÷è ³íøîãî ìàéíà àðåøòîâàí³ íåñóòü ìàòåð³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ðîçì³ð³
íàíåñåíîãî çáèòêó. Ïðî ðîçì³ð íàíåñåíîãî çáèòêó ñêëàäàºòüñÿ àêò.
Ñòÿãíåííÿ ìàòåð³àëüíîãî çáèòêó ç öèõ îñ³á çä³éñíþºòüñÿ â çàãàëüíîïîçîâîìó ïîðÿäêó.

4. ВИКОРИСТАННЯ ОСІБ, ПІДДАНИХ АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ,
НА ФІЗИЧНИХ РОБОТАХ
4.1. Îðãàí³çàö³ÿ çàëó÷åííÿ àäì³íàðåøòîâàíèõ äî ïðàö³ ïîêëàäåíà íà ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ,
îðãàí³çàö³é, äå âîíè ìàþòü ïðàöþâàòè.
4.2. Àäì³íàðåøòîâàí³, çà ¿õ çãîäîþ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ô³çè÷íèõ ðîáîòàõ íà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ, áóäîâàõ, ó ðàäãîñïàõ ³
êîëãîñïàõ, ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ çà çàÿâêàìè êåð³âíèê³â öèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é.
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4.3. Îïëàòà ïðàö³ àäì³íàðåøòîâàíèõ íà ô³ç-è÷íèõ ðîáîòàõ ïðîâàäèòüñÿ çã³äíî äîãîâîðó, ùî óêëàäàºòüñÿ ïðèéìàëüíèêîì ³ç ãîñïîäàðñüêèìè îðãàíàìè, çà ôàêòè÷íî âèêîíàíèé îá’ºì ðîáîòè çã³äíî
ç íîðìàìè ³ ðîçö³íêàìè, ä³þ÷èìè ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ íàðîäíîãî
ãîñïîäàðñòâà, àáî çà ïî÷àñîâèìè òàðèôíèìè ñòàâêàìè.
4.4. Êîøòè, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é çà ðîáîòè, âèêîíàí³ àäì³íàðåøòîâàíèìè, çàðàõîâóþòüñÿ â áþäæåò â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â.
4.5. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ñïåö³àëüíèõ ïðèéìàëüíèê³â ìîæå çà ëó÷àòè
àäì³íàðåøòîâàíèõ äî ðîáîòè ïî áëàãîóñòðîþ ³ ïîêðàùàííþ ïîáóòîâèõ óìîâ öèõ çàêëàä³â.
4.6. Ïðàöÿ àäì³íàðåøòîâàíèõ îðãàí³çóºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè ³ îõîðîíè ïðàö³. Äëÿ íèõ âñòàíîâëþºòüñÿ 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü. Çàðîá³òíà ïëàòà àäì³íàðåøòîâàíèì íå âèïëà÷óºòüñÿ.
4.7. Àäì³íàðåøòîâàí³ âèâîäÿòüñÿ íà ô³çè÷í³ ðîáîòè ò³ëüêè ó ñóïðîâîä³ ì³ë³ö³îíåð³â. Ó ðàç³ âòå÷³ àäì³íàðåøòîâàíîãî ç ì³ñöÿ ðîáîòè
àäì³í³ñòðàö³ÿ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà âæèâàº çàõîä³â äî âñòàíîâëåííÿ éîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ. Îäíî÷àñíî ïî êîæíîìó âèïàäêó
âòå÷³ àäì³íàðåøòîâàíîãî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îðãàí âíóòð³øí³õ ñïðàâ,
ÿêèé ãîòóâàâ ìàòåð³àëè ïðî ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³,
³ îðãàí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ âò³êà÷à. Ïðè âñòàíîâëåíí³ âò³êà÷à â³í
ïîâåðòàºòüñÿ â ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê.
4.8. Âèâ³ä àäì³íàðåøòîâàíèõ íà ðîáîòó ³ êîíòðîëü çà ñâîº÷àñíèì
¿õ ïîâåðíåííÿì çä³éñíþºòüñÿ ÷åðãîâèì ïî ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó, îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Îáë³ê îñ³á, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ðîáîòàõ, âåäåòüñÿ â êíèç³
îáë³êó âèêîðèñòàííÿ íà ô³çè÷íèõ ðîáîòàõ îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â
ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó (äîäàòîê ¹ 7).
4.9. Ñïåö³àëüíèì îäÿãîì ³ âçóòòÿì îñîáè, ÿê³ âèâîäÿòüñÿ íà ô³çè÷í³ ðîáîòè, àäì³í³ñòðàö³ºþ ïðèéìàëüíèêà íå çàáåçïå÷óþòüñÿ.
4.10. Ïðî âñ³ âèïàäêè íåñóìë³ííîãî â³äíîøåííÿ àäì³íàðåøòîâàíèõ
äî ðîáîòè ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óº íàãëÿä çà íèìè, äîïîâ³äàº ðàïîðòîì íà÷àëüíèêó ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â.
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5. ЗВІЛЬНЕННЯ АДМІНАРЕШТОВАНИХ
ІЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЙМАЛЬНИКА
5.1. Àäì³íàðåøòîâàí³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ³ç ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà ï³ñëÿ â³äáóòòÿ ñòðîêó àäì³íàðåøòó, âñòàíîâëåíîãî ïîñòàíîâîþ
íàðîäíîãî ñóää³.
5.2. Çâ³ëüíåíèì ïîâåðòàþòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó âñ³ âèëó÷åí³ ó íèõ
ïðè ïîì³ùåí³ â ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê ö³ííîñò³, äîêóìåíòè, ðå÷³ ³
ïðåäìåòè, çà âèíÿòêîì ïðåäìåò³â, äîêóìåíò³â ³ ðå÷åé, ÿê³ âîíè çáåð³ãàëè íåçàêîííî. Âèëó÷åííÿ ïðåäìåò³â, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî çáåð³ãàëèñÿ íåçàêîííî, îôîðìëÿºòüñÿ ïðîòîêîëîì ó ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ.
5.3. Â³äíîñíî îñ³á, ÿê³ íåçàêîííî çáåð³ãàëè âîãíåïàëüíó çáðîþ,
âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè, à òàêîæ ñèëüíîä³þ÷³ àáî îòðóéí³ ðå÷îâèíè, îðãàíîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ¿õ â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
5.4. Ïðè çâ³ëüíåíí³ îñîáè, ÿêà â³äáóâàëà àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò,
âèäàºòüñÿ äîâ³äêà (äîäàòîê ¹ 8).
5.5. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ñïåö³àëüíîãî-ïðèéìàëüíèêà çîáîâ’ÿçàíà ïðîâîäèòè ç àäì³íàðåøòîâàíèìè ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ
ðîç’ÿñíþº íåîáõ³äí³ñòü ïðèïèíåííÿ àíòèãðîìàäñüêî¿ ïîâåä³íêè, îçíàéîìëþº ³ç çàêîíîäàâñòâîì ïðî â³äïîâ³ äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЙМАЛЬНИКА
6.1. Ñï³âðîá³òíèêè ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà íåñóòü îñîáèñòó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ ³ âèêîíàííÿ öüîãî Ïîëîæåííÿ. Âîíè ïîâèíí³ áóòè âèòðèìàíèìè ³ óâàæíèìè â ñòîñóíêàõ ç
àäì³íàðåøòîâàíèìè.
6.2. Íà÷àëüíèê ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ
íà÷àëüíèêó îðãàíà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïðè ÿêîìó îðãàí³çîâóºòüñÿ ïðèéìàëüíèê. Â³í íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà, ñòàí äèñöèïë³íè ³ ñëóæáîâî¿ ï³äãîòîâêè îñîáîâîãî ñêëàäó, äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ ïðàö³âíèêàìè ïðèéìàëüíèêà.
Íà÷àëüíèê ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà çîáîâ’ÿçàíèé:

а) контролювати виконання підлеглими йому працівника ми обов’язків, визначених цим Положенням, планувати роботу приймальника;
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б) організовувати і особисто проводити із співробітника ми спеціального приймальника виховну роботу, службову, бойову і фізичну підготовку, інструктажі нарядів, контролювати несення ними служби;
в) брати участь у розробці і проведенні органом внутрішніх справ,
при якому утворений спецприймальник, заходів щодо посилення
боротьби з правопорушеннями;
г) аналізувати стан роботи спеціального приймальника, за результатами аналізу вносити керівництву органу внутрішніх справ пропозиції щодо посилення боротьби з хуліганством, пияцтвом у громадських місцях та іншими правопорушеннями;
д) організовувати та забезпечувати охорону арештованих, додержання ними встановленого режиму утримання;
е) розробляти і здійснювати заходи щодо трудового використання
адмінарештованих;
є) забезпечувати харчування осіб, які утримуються, відповідно до
встановленої норми;
ж) контролювати правильність і повноту оформлення матеріалів
на порушників режиму утримання, а також своєчасність направлення цих матеріалів начальнику органу внутрішніх справ;
з) після відбуття адмінарештованими строку покарання забезпечувати направлення за місцем їх роботи, навчання, в орган соціального забезпечення чи судовому виконавцю ра хунків про стягнення
вартості утримання і харчування за час адміністративного арешту;
домагатися своєчасного перера хування цих коштів у відповідний
бюджет;
й) проводити с особами, які утримуються в спеціальному приймальнику, індивідуальні бесіди, направлені на припинення ними
антигромадської поведінки;
і) розглядати у встановлені строки скарги, листи і заяви адмінарештованих та інших громадян; скарги і заяви, адресовані прокурору,
прогляданню не підлягають і направляються за адресою протягом
24 годин з часу їх подання. Всі інші скарги та заяви начальником
спецприймальника після розгляду направляються за призначенням
у порядку, встановленому законом; скарги на дії адміністрації спеціального приймальника доповідаються начальнику органу внутрішніх справ, при якому утворена ця установа;
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ї) забезпечувати додержання штатної та фінансової дисципліни,
збереження коштів і матеріальних цінностей та своєчасне подання
звітності;
й) організовувати правильне використання і ремонт автотранспорту та іншого майна;
к) розробляти кошторис на утримання спеціального приймальника,
забезпечувати постачання його необхідним інвентарем, вживати заходів до ремонту приміщень і підтримання в них встановленого порядку.
6.3. ×åðãîâèé ïî ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ
íà÷àëüíèêó ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà. Â³í êåðóº ðîáîòîþ ÷åðãîâîãî íàðÿäó, à ï³ä ÷àñ â³äñóòíîñò³ íà÷àëüíèêà ñïåöïðèéìàëüíèêà â³äïîâ³äàº çà ä³ÿëüí³ñòü ö³º¿ óñòàíîâè.
×åðãîâèé çîáîâ’ÿçàíèé:

а) проводити реєстрацію і облік осіб, доставлених у спеціальний
приймальник для відбуття адміністративного арешту, при необхідності здійснювати фотографування і дактилоскопію адмінарештованих, розподіляти їх по камерах, призначати серед них чергових;
забезпечувати збереження речей, грошей, документів і цінностей,
що належать особам, утримуваним у спецприймальнику, та видавати їх при звільненні;
б) своєчасно забезпечувати медичний огляд, санітарну обробку адмінарештованих, а також їх харчування і постачання кип’яченою водою;
в) перевіряти наявність адмінарештованих, стан камер, справність
запорів, забезпечувати додержання встановленого для них режиму
утримання; у невідкладних випадках переводити злісних порушників
в окрему камеру і встановлювати за ними посилений нагляд; інформувати заступаючий на службу наряд про порушників режиму, а також
про адмінарештованих, поведінка яких потребує посиленого нагляду.
г) інформувати медичного працівника про хворих осіб, а у його
відсутності викликати до них швидку медичну допомогу; вживати заходів щодо виключення можливості скоєння самогубства або
заподіяння тілесних ушкоджень у приміщенні спеціального приймальника; негайно доповідати начальнику спецприймальника, а у
його відсутності – черговому по органу внутрішніх справ про всі
надзвичайні події;
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д) інструктувати особовий склад чергового наряду, контролювати
його службу; вимагати від наряду чіткого виконання службових
обов’язків, додержання правил носіння встановленої форми одягу,
ввічливого ставлення до адмінарештованих;
е) перевіряти при необхідності за оперативними обліками осіб, які
утримуються в спеціальному приймальнику, а також їх предмети і
речі, що мають номерні або інші індивідуальні прикмети;
є) слідкувати за справністю засобів сигналізації, зв’язку і постового
устаткування, водопровідної і каналізаційної мереж, електричного
і газового обладнання;
ж) своєчасно доповідати начальнику спеціального приймальника
про всі скарги і заяви осіб, які утримуються в приймальнику, вживати щодо них необхідні заходи. Для написання скарг, заяв, листів
надавати арештованим письмове приладдя;
з) забезпечувати підготовку адмінарештованих для виводу на роботу і здійснювати їх прийом та особистий огляд після повернення
в спеціальний приймальник.
й) при звільненні із спеціального приймальника видавати громадянам довідки встановленого зразка і проводити з утримуваними
коротку профілактичну бесіду по недопущенню ними правопорушень;
і) вести і зберігати документацію чергової частини.
6.4. ²íñïåêòîð ïî ïðàöåâëàøòóâàííþ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ íà÷àëüíèêó ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà. Â³í çîáîâ’ÿçàíèé:

а) безпосередньо організовувати використання арештова них на
роботах за договорами та у спеціальному приймальнику;
б) контролювати організацію праці арештованих на робочих місцях;
в) розглядати наряди на виконання робіт, перевіряти правильність
розцінок і обсягу виконаної роботи;
г) вести книгу обліку використання ;на фізичних роботах осіб, утримуваних у спеціальному приймальнику, а також облік виконання
норм виробітку; щомісячно складати звіт про трудове використання арештованих;
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д) оформляти акти, за встановленою формою, при нещасних випадках з арештованими на робочих об’єктах разом із представниками
підприємств (будов), організацій.
6.5. Êîìàíäèð âçâîäó (â³ää³ëåííÿ) ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ íà÷àëüíèêó
ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà. Â³í çîáîâ’ÿçàíèé:

а) навчати і виховувати особливий склад взводу (відділення) у дусі
сумлінного виконання службового обов’язку, суворого додержання дисципліни і законності;
б) здійснювати розстановку сил і засобів на поточну добу відповідно до рішень начальника спеціального приймальника;
в) готувати особовий склад до несення служби, слідкувати за додержанням міліціонерами правил носіння форменого одягу; інструктувати підлеглих перед заступанням на службу;
г) перевіряти службу нарядів і на місці усувати виявлені недоліки,
проводити підміну міліціонерів для приймання їжі;
д) вести облік роботи особового складу взводу (відділення) і щоденно підбивати підсумки їх служби; вносити пропозиції начальнику
спеціального приймальника про надання міліціонерам вихідних
днів і відпусток.
6.6. Ïîñòîâèé ì³ë³ö³îíåð ïî îõîðîí³ êàìåð ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ
÷åðãîâîìó ïî ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ³ êîìàíäèðó â³ää³ëåííÿ.
Â³í çîáîâ’ÿçàíèé:

а) при заступанні на пост приймати адмінарештованих, які утримуються в камерах;
б) вести постійний нагляд за адмінарештованими, забезпечувати
додержання ними встановленого режиму утримання і правил внутрішнього розпорядку; вживати заходів до попередження з боку арештованих самогубств чи заподіяння ними тілесних ушкоджень;
в) спільно із заступаючим міліціонером і черговим по спеціальному
приймальнику перевіряти стан камер, справність вікон, підлоги,
стелі, стін, інвентарю, провадити особистий огляд адмінарештованих та огляд їх речей;
г) перевіряти справність сигналізації і зв’язку;
д) слідкувати за освітленням камер;
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є) негайно доповідати черговому по спеціальному приймальнику
про спроби і наміри адмінарештованих скоїти втечу, вчинити безпорядок та інші порушення;
ж) у випадку захворювання адмінарештованого негайно повідомити про це медичного працівника і чергового по спеціальному приймальнику.
6.7. Ì³ë³ö³îíåð-÷åðãîâèé ïî êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîìó ïóíê òó
ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ÷åðãîâîìó ïî ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó. Â³í
çîáîâ’ÿçàíèé:

а) здійснювати пропускний режим у спеціальному приймальнику,
не допускати самовільного виходу з території приймальника адмінарештованих і входу сторонніх осіб;
б) пропускати звільнених громадян через КПП за довідками встановленого зразка;
в) оглядати транспорт, який проходить через КПП, не допускати
провозу в спеціальний приймальник заборонених предметів;
г) брати участь у прийомі та особистому огляді адмінарештованих
при їх поверненні з роботи.
6.8. Ì³ë³ö³îíåð, ÿêèé ñóïðîâîäæóº àðåøòîâàíèõ íà ô³çè÷í³ ðîáîòè, ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ³íñïåêòîðó ç òðóäîâîãî âèêîðèñòàííÿ, ÷åðãîâîìó ïî ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ³ êîìàíäèðó â³ää³ëåííÿ. Â³í
çîáîâ’ÿçàíèé:

а) приймати за списком від чергового по спеціальному приймальнику адмінарештованих, конвоювати їх до місця роботи і назад, забезпечувати охорону арештованих на робочому об’єкті;
б) забезпечувати виконання арештованими виробничого завдання;
в) доповідати рапортом про події на місці робіт, на шляху до них і
назад, а також про ухилення арештованих від виконання виробничого завдання;
г) після повернення з робочого об’єкта здавати за списком арештованих, а також наряд на виконання ними робіт черговому по спеціальному приймальнику;
д) брати участь в особистому огляді арештованих після повернення
їх з роботи.
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6.9. Ë³êàð (ôåëüäøåð) ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ íà÷àëüíèêó ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà, à ó éîãî â³äñóòí³ñòü – ÷åðãîâîìó ïî ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó.
Â³í çîáîâ’ÿçàíèé:

а) проводити медичний огляд адмінарештованих при поміщенні їх
до спеціального приймальника; .
б) стежити за станом здоров’я арештованих і надавати їм необхідну
медичну допомогу; при різкому погіршенні стану хворого негайно
викликати швидку або невідкладну медичну допомогу;
в) стежити за санітарним станом приміщень спеціального приймальника, а також за додержанням у них встановленого температурного режиму повітря, забезпечувати своєчасне проведення санітарної обробки арештованих, їх одягу і речей; слідкувати за своєчасною помивкою утримуваних осіб і заміною їх постільної білизни,
організацією харчування і якістю доставленої їжі;
г) бути присутнім при зв’язуванні арештованих, які бешкету ють і
своїми діями можуть завдати шкоди оточуючим або собі, а також
наглядати за станом їх здоров’я;
д) забезпечувати постачання спеціального приймальника медикаментами;
е) здійснювати необхідні протиепідемічні заходи; є) вести встановлену медичну документацію.
6.10. Ñòàðøèé áóõãàëòåð (áóõãàëòåð) ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ íà÷àëüíèêó ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà, âèêîíóº îáîâ’ÿçêè ³ êîðèñòóºòüñÿ ïðàâàìè, âñòàíîâëåíèìè Ïîëîæåííÿì ïðî ãîëîâíèõ áóõãàëòåð³â.
Îêð³ì öüîãî â³í çîáîâ’ÿçàíèé:

а) вести облік осіб, яким після звільнення із спецприймальника виписуються рахунки на сплату сум за утримання і харчування;
б) стежити за додержанням строків сплати цих сум і своєчасним
надходженням їх до відповідного бюджету;
в) при порушенні строків сплати і ухилення громадян від сплати
грошових сум за утримання і харчування в спеціальному приймальнику вживати необхідні заходи щодо примусового стягнення
належних сум в установленому законом порядку.
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6.11. Ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ðîçðîáëÿþòüñÿ íà÷àëüíèêîì ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà ³ çàòâåðä æóþòüñÿ íà÷àëüíèêîì îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïðè ÿêîìó îðãàí³çîâàíî öþ
óñòàíîâó.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ МВС УКРАЇНИ
Додаток № 1
до Положення про спеціальний приймальник

РАХУНОК №
Ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê äëÿ àäì³íàðåøòîâàíèõ, ïðè Óïðàâë³íí³
(â³ää³ë³) âíóòð³øí³õ ñïðàâ__________
(îáëàñòü ì³ñòî) 199 _ ð.
Ïð³çâèùå ___________ ³ì’ÿ_________ ïî áàòüêîâ³.
Ð³ê íàðîäæåííÿ ________Ì³ñöå íàðîäæåííÿ ________________
___________________________________________________
Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ____________________________________
Ì³ñöå ðîáîòè ³ àäðåñà __________________________________
Çã³äíî ç ð³øåííÿì
â³ä «____»___________ 199__ð. ¹ _
Âàì ïðîïîíóºòüñÿ îïëàòèòè______. êðá._______êîï. çà õàð÷óâàííÿ
³ óòðèìóâàííÿ â ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ³ç ðîçðàõóíêó ___
êðá. çà äîáó àäì³íàðåøòó. Ãðîø³ íåîáõ³äíî âíåñòè áåçïîñåðåäíüî
â ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê àáî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ________
â.______________:_________________
(íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè, áàíêó)
Ïðè íåñïëàò³ ó 15-äåííèé ñòðîê çàáîðãîâàí³ñòü ñòÿãóºòüñÿ ó ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó.
Íà÷àëüíèê ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà
____________
(ï³äïèñ)
Ì. Ï.
Ðàõóíîê îòðèìàâ
____________
(ï³äïèñ)
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Додаток № 2
до Положення про спеціальний приймальник

ПРОТОКОЛ
îñîáèñòîãî îãëÿäó ³ îãëÿäó ðå÷åé

19____ ðîêó___________ ì³ñÿöÿ _______ äíÿ
ß,_________________;_____________________________
(ïîñàäà, çâàííÿ, ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿)
ó ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ:
1.____________________, ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ____________
___________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)
òåë. ¹ ______________
2. ________________ ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ________________
___________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)
òåë. ________________________________________________
ïðîâ³â îñîáèñòèé îãëÿä ³ îãëÿä ðå÷åé àäì³íàðåøòîâàíîãî.
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)
Ïðè îãëÿä³ âèÿâëåíî, âèëó÷åíî ³ ïðèéíÿòî íà çáåð³ãàííÿ íàñòóïíå:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
6. _________________________________________________
Ïðè ïîì³ùåíí³ â êàìåðó àäì³íàðåøòîâàíèé áóâ îäÿãíåíèé: ______
___________________________________________________
Ï³äïèñ ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿, ÿêèé ïðîâ³â îãëÿä
Ï³äïèñè: àäì³íàðåøòîâàíîãî ______________________________
___________________________________________________
Ïîíÿòèõ: 1. __________________________________________
(ï³äïèñ)
2. __________________________________________
(ï³äïèñ)
(äðóêóºòüñÿ íà çâîðîòíîìó áîö³ ïðîòîêîëó îñîáèñòîãî îãëÿäó)
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РОЗПИСКА
Âèëó÷åí³ ïðè îãëÿä³ ðå÷³, ïåðåðàõîâàí³ â öüîìó ïðîòîêîë³,
îäåðæàâ ____________________________________________
«_____»_____________199__ð.
(ï³äïèñ)
Âèëó÷åí³ ïðè îãëÿä³ ðå÷³ ïîâåðíóâ_________________________
___________________________________________________
(ïîñàäà, çâàííÿ, ïð³çâèùå) __199_ð.
__________
(ï³äïèñ)
Додаток № 3
до Положення про спеціальний приймальник

ЖУРНАЛ
îáë³êó îñ³á, óòðèìóâàíèõ ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó

¹ ïî ïîðÿäêó

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³

Ð³ê íàðîäæåííÿ

Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ

Ì³ñöå ðîáîòè, íàâ÷àííÿ, êèì ïðàöþº

Êîëè çàòðèìàíèé, ÿêèì îðãàíîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ (äåíü, ì³ñÿöü, ãîäèíè, õâèëèíè)

Êîëè ³ íà ÿêèé ñòðîê ï³ääàíèé àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó

×èñëî, ãîäèíè, õâèëèíè âì³ùåííÿ ó ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê

×èñëî, ãîäèíè, õâèëèíè çâ³ëüíåííÿ ³ç ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà

Âàðò³ñòü óòðèìàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ ñïëà÷åíà
(ñóìà ³ äàòà ñïëàòè)

Ïðèì³òêà

Ïî÷àòèé «_____»________________199_ð.
Çàê³í÷åíèé «_____»_______________199_ð.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Додаток № 4
до Положення про спеціальний приймальник

ВІДОМІСТЬ

Âàðò³ñòü

Âàðò³ñòü
Ï³äïèñ
àðåøòîâàíîãî ïðî
îäåðæàííÿ

íà âèäà÷ó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ îñîáàì, óòðèìóâàíèì ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó ïðè________________________________
___________________________________________________
(íàéìåíóâàííÿ îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ)
íà «_____»_______________________199___ð.

9

10

¹ ïî ïîðÿäêó

Ï.².Á.

õë³á

Ïåðøà ñïðàâà

Äðóãà ñïðàâà

öóêîð

÷àé

Íàéìåíóâàííÿ ïðîäóêò³â

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток № 5
до Положення про спеціальний приймальник

ПРАВИЛА
óòðèìàííÿ îñ³á, ï³ääàíèõ àäì³í³ñòðàòèâíîìó àðåøòó,
ó ñïåö³àëüíèõ ïðèéìàëüíèêàõ ïðè îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
I. Загальні положення

1.1. Îñîáè, äîñòàâëåí³ ó ñïåö³àëüíèé ïðèéìàëüíèê äëÿ â³äáóòòÿ
àäì³í³ñòðàòèâíîãî àðåøòó, ï³äëÿãàþòü ìåäè÷íîìó îãëÿäó ³ ïðîõîäÿòü ñàí³òàðíó îáðîáêó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ âîíè ôîòîãðàôóþòüñÿ ³
äàêòèëîñêîïóþòüñÿ.
1.2. Àäì³íàðåøòîâàí³ óòðèìóþòüñÿ â çàìêíåíèõ íà çàìêè êàìåðàõ ³ ïåðåáóâàþòü ï³ä ïîñò³éíîþ îõîðîíîþ. Íà ïðîãóëÿíêó âîíè íå
âèâîäÿòüñÿ.
1.3. Íàñò³ëüí³ ³ãðè îñîáàì, óòðèìóâàíèì ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó, íå âèäàþòüñÿò.
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1.4. Äî óòðèìóâàíèõ ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó îñ³á ìîæóòü
çàñòîñîâóâàòèñü íàðó÷íèêè àáî çâ’ÿçóâàííÿ, ÿêùî âîíè ÷èíÿòü îï³ð
ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿ àáî ÿêùî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè ìîæóòü
çàâäàòè øêîäè îòî÷óþ÷èì àáî ñîá³.
1.5. Çà ïðèçíà÷åííÿì àäì³í³ñòðàö³¿ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà
ï³ääàí³ àðåøòó îñîáè ìîæóòü íàïðàâëÿòèñü íà ô³çè÷í³ ðîáîòè. Äëÿ
íèõ âñòàíîâëþºòüñÿ 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü.
1.6. Àäì³í³ñòðàòèâí³ àðåøòîâàí³ çàáåçïå÷óþòüñÿ õàð÷ó âàííÿì ó
â³äïîâ³äíîñò³ ³ç âñòàíîâëåíèìè íîðìàìè.
1.7. Ç àäì³íàðåøòîâàíèõ çà êîæíó äîáó ïåðåáóâàííÿ ó ñïåöïðèéìàëüíèêó ñòÿãóºòüñÿ â áåçñï³ðíîìó ïîðÿäêó âàð ò³ñòü õàð÷óâàííÿ ³ óòðèìàííÿ ó ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó ì³ñöåâèìè îðãàíàìè
âëàäè.
II. Основні обов’язки адмінарештованих,
які утримуються у спеціальному приймальнику

2.1. Àäì³íàðåøòîâàí³ çîáîâ’ÿçàí³:

– точно дотримуватись встановленого у спеціальному приймальнику порядку, санітарно-гігієнічних правил, виконувати законні
вимоги його працівників;
– мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту
в камері;
– бути ввічливими із працівниками спеціального приймальника,
а також один з одним. Вставати при вході в ка меру співробітників
приймальника;
– дбайливо ставитися до державного майна;
– за призначенням адміністрації по черзі нести чергу вання по камері;
– сумлінно ставитись до виконання фізичної роботи, додержуватись правил техніки безпеки і протипожежного режиму.
2.2. ×åðãîâèé ïî êàìåð³ çîáîâ’ÿçàíèé:

а) стежити за додержанням чистоти в камері, підмітати і мити підлогу, а також мити бачок для питної води;
б) одержувати для адмінарештованих посуд, стежити за цілістю камерного інвентарю, устаткування та іншого майна;
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в) стежити за необхідним освітленням у камері у вечірній і нічний
часи;
г) виносити, спорожняти, чистити і дезінфікувати санітарний бачок, прибирати туалет.
III. Права осіб, утримуваних у спеціальному приймальнику

3.1. Àäì³íàðåøòîâàí³ ìàþòü ïðàâî:

а) одержувати харчування та матеріально-побутове забезпечення
за встановленими нормами;
б) мати спальне місце;
в) подавати через адміністрацію спецприймальника заяви і скарги;
г) читати газети, журнали;
д) користуватись власним одягом за сезоном, мати при собі рушник
довжиною не більше ніж 50 см, мило, зубну щітку, зубний порошок
або зубну пасту, гребінець, носові хусточки, окуляри чи пенсне, протези чи милиці (інвалідам), медикаменти та інші лікарські засоби,
дозволені медичним працівником.
Перераховані речі та предмети адмінарештовані можуть одержати
через своїх родичів;
е) зберігати при собі квитанції на здані гроші, цінності та речі.
IV. Адмінарештованим забороняється:

4.1. Ïîðóøóâàòè âñòàíîâëåíèé ïîðÿäîê ³ òèøó â êàìåð³ òà ³íøèõ
ïðèì³ùåííÿõ ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà, âñòóïàòè â ñóïåðå÷êó ³ç
éîãî ïðàö³âíèêàìè.
4.2. Êðè÷àòè, âèêèäàòè ùî-íåáóäü ³ç êàìåð, âèë³çàòè íà ï³äâ³êîííÿ, âèñîâóâàòèñÿ ó êâàòèðêó, çàòóëÿòè «â³÷êî» äâåðåé.
4.3. Ðîáèòè áóäü-ÿê³ íàäïèñè ³ ïîì³òêè íà ñò³íàõ, à òàêîæ íà ïðåäìåòàõ ³ ðå÷àõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó êàìåð³.
4.4. Ìàòè ïðè ñîá³ ãðîø³ ³ çàáîðîíåí³ äëÿ çáåð³ãàííÿ ðå÷³; âæèâàòè ñïèðòí³ íàïî¿ àáî íàðêîòè÷í³ çàñîáè; ìàòè àáî âèãîòîâëÿòè
êàðòè, çàéìàòèñÿ àçàðòíèìè ³ãðàìè; îáì³íþâàòè ì³æ ñîáîþ ðå÷³ ³
ïðîäàâàòè ¿õ.
4.5. Âåñòè ëèñòóâàííÿ, îäåðæóâàòè ïåðåäà÷³ ³ ïîñèëêè, ãðîøîâ³
ïåðåêàçè, êóïóâàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.
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Додаток № 6
до Положення про спеціальний приймальник

ПОРЯДОК
застосування спеціальних засобів і заходів фізичного впливу
в спеціальних установах міліції
1. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ³ çàõîä³â
ô³çè÷íîãî âïëèâó â ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ ì³ë³ö³¿ º Çàêîí Óêðà¿íè
«Ïðî ì³ë³ö³þ» òà «Ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â ïðè îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó â Óêðà¿í³», çàòâåðäæåí³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27 ëþòîãî 1991 ðîêó ¹ 49.
2. Îñîáîâèé ñêëàä ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ ì³ë³ö³¿, ÿêùî çàõîäè ïðèïèíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, ïîäîëàííÿ ïðîòèä³¿ çàêîííèì âèìîãàì ¿¿
ïðàö³âíèê³â íå çàáåçïå÷èëè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â
ìàº ïðàâî çàñòîñîâóâàòè çàõîäè ô³çè÷íîãî âïëèâó, òà ñïåö³àëüí³ çàñîáè äî ïðàâîïîðóøíèê³â äëÿ:
2.1. Çàõèñòó ãðîìàäÿí ³ ñàìîçàõèñòó â³ä íàïàäó òà ³íøèõ ä³é,
ùî ñòâîðþþòü çàãðîçó ¿õíüîìó æèòòþ àáî çäîðîâ’þ.
2.2. Ïðèïèíåííÿ ìàñîâèõ áåçïîðÿäê³â ³ ãðóïîâèõ ïîðó øåíü
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.
2.3. Â³äáèòòÿ íàïàäó íà áóä³âë³, ïðèì³ùåííÿ, ñïîðóäè ³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ ì³ë³ö³¿, àáî ¿õ çâ³ëüíåííÿ ó ðàç³
çàõîïëåííÿ.
2.4. Çàòðèìàííÿ ³ äîñòàâêè â ì³ë³ö³þ àáî ³íø³ ñëóæáîâ³ ïðèì³ùåííÿ îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ óòðèìàííÿ â
ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ ì³ë³ö³¿, ÿêùî çàçíà÷åí³ âèùå îñîáè ÷èíÿòü
îï³ð ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿, àáî ÿêùî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè ìîæóòü çàâäàòè øêîäè îòî÷óþ÷èì ÷è ñîá³.
2.5. Ïðèïèíåííÿ îïîðó ïðàö³âíèêîâ³ ì³ë³ö³¿ òà ³íøèì îñîáàì,
ÿê³ âèêîíóþòü îáîâ’ÿçêè â ïðèì³ùåííÿõ àáî íà òåðèòîð³¿ ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ ì³ë³ö³¿.
2.6. Çâ³ëüíåííÿ çàëîæíèê³â.
3. Çàõîäàìè ô³çè÷íîãî âïëèâó º ïðèéîìè ðóêîïàøíîãî áîþ.
4. Ñïåö³àëüíèìè çàñîáàìè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ ì³ë³ö³¿, º:

а) засоби зв’язування;
б) наручники;
в) гумові кийки;
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г) сльозоточиві речовини;
д) пристрої для відкриття приміщень і примусової зу пинки транспорту;
є) засоби індивідуального захисту.
Çà ð³øåííÿì íà÷àëüíèêà â³ää³ëó (óïðàâë³ííÿ) âíóòð³øí³õ ñïðàâ,
ïðè ÿêîìó ä³º ñïåö³àëüíà óñòàíîâà ì³ë³ö³¿, àáî éîãî çàñòóïíèêà äëÿ
âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ì³ë³ö³þ îáîâ’ÿçê³â ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ³ ³íø³ ñïåö³àëüí³ çàñîáè, ïåðåë³ê ÿêèõ çàòâåðäæåíî Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
5. Çàñòîñóâàííþ, çàõîä³â ô³çè÷íîãî âïëèâó ³ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â
ïîâèííî ïåðåäóâàòè ïîïåðåäæåííÿ ïðî íàì³ð ¿õ âèêîðèñòàííÿ, çðîáëåíå ãîëîñîì àáî ÷åðåç ï³äñèëþâà÷ ìîâè, êð³ì âèïàäê³â, êîëè âèíèêëà áåçïîñåðåäíÿ çàãðîçà æèòòþ àáî çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí ÷è ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, òà çâ³ëüíåííÿ çàëîæíèê³â.
6. Âèä ñïåö³àëüíîãî çàñîáó, ÷àñ ïî÷àòêó òà ³íòåíñèâí³ñòü éîãî
çàñòîñóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàíîâêè, ùî ñêëàëàñÿ,
õàðàêòåðó ïðàâîïîðóøåííÿ ³ îñîáè (îñ³á) ïðàâîïîðóøíèêà (ê³â).
7. Çâ’ÿçóâàííÿ óòðèìóâàíèõ â ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ îñ³á çä³éñíþºòüñÿ ì’ÿãêèìè ðåìåíÿìè â îêðåìîìó ïðèì³ùåíí³ (êàìåð³), çà
ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ³ ïîâåä³íêîþ ïîðóøíèêà çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîñò³éíèé
íàãëÿä.
8. Áåçïåðåðâíå óòðèìóâàííÿ â çâ’ÿçàíîìó ñòàí³ àáî â íàðó÷íèêàõ íå ìîæå ïðîäîâæóâàòèñü á³ëüøå í³æ 2 ãîäèíè. Ï³ñëÿ ï’ÿòíàäöÿòèõâèëèííî¿ ïåðåðâè â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàçíà÷åí³ çàñîáè ìîæóòü
áóòè çàñòîñîâàí³ çíîâó.
Ïðè çâ’ÿçóâàíí³ ³ çàñòîñóâàíí³ íàðó÷íèê³â ðóêè ïîðóøíèêà ïîâèíí³ çíàõîäèòèñÿ â ïîëîæåíí³ çà ñïèíîþ. Çâ’ÿçó âàííÿ í³ã çä³éñíþºòüñÿ îêðåìî. Äîçâîëÿºòüñÿ ïðèâ’ÿçóâàííÿ ðóê ³ í³ã òàêî¿ îñîáè äî
ë³æêà (òîï÷àíà) â ïîëîæåíí³ ëåæà÷è íà æèâîò³.
Êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿºòüñÿ çâ’ÿçóâàííÿ ðóê ³ í³ã ðàçîì (â ïîëîæåíí³ òàê çâàíî¿ «ëàñò³âêè»).
9. Çàáîðîíÿºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè çàõîäè ô³çè÷íîãî âïëèâó ³ ñïåö³àëüí³ çàñîáè äî âàã³òíèõ æ³íîê, îñ³á ïîõèëîãî â³êó àáî ç ÿâíèìè îçíàêàìè ³íâàë³äíîñò³ òà íåïîâíîë³òí³õ, êð³ì âèïàäê³â â÷èíåííÿ íèìè
íàïàäó, ùî çàãðîæóº æèòòþ ³ çäîðîâ’þ ëþäåé, ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿,
àáî çáðîéíîãî íàïàäó ÷è «çáðîéíîãî îïîðó.
10. Ïðàö³âíèê, ÿêèé çàñòîñóâàâ ô³çè÷íó ñèëó àáî ñïåö³àëüí³ çàñîáè, äîïîâ³äàº ïðî öå ïèñüìîâèì ðàïîðòîì ñâîºìó áåçïîñåðåäíüîìó íà÷àëüíèêó. Â ðàïîðò³ âêàçóºòüñÿ, êîëè, äå, ïðîòè êîãî, çà ÿêèõ
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îáñòàâèí, ïðîòÿãîì ÿêîãî ÷àñó çàñòîñîâó âàëèñÿ ñïåö³àëüí³ çàñîáè ÷è
çàõîäè ô³çè÷íîãî âïëèâó ³ íàñë³äêè ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
11. Îñîáàì, ÿêèì çàïîä³ÿí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, àáî çàâäàíî
øêîäè ¿õ çäîðîâ’þ íàäàºòüñÿ íåâ³äêëàäíà ìåäè÷íà äîïîìîãà, à â ðàç³
íåîáõ³äíîñò³ âîíè íåãàéíî íàïðàâëÿþòüñÿ â ë³ êóâàëüí³ çàêëàäè.
Додаток № 7
до Положення про спеціальний приймальник

КНИГА
îáë³êó âèêîðèñòàííÿ íà ô³çè÷íèõ ðîáîòàõ îñ³á, óòðèìóâàíèõ
ó ñïåö³àëüíîìó ïðèéìàëüíèêó

Ïî÷àòà «____»_______________199__ð.
Çàê³í÷åíà «____»_______________199__ð.

Äàòà

Ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè àäì³íàðåøòîâàíèõ

Íàéìåíóâàííÿ îðãàí³çàö³¿, â ÿê³é
ïðàöþâàëè àäì³íàðåøòîâàí³

âèâîäó àäì³íàðåøòîâàíèõ
íà ðîáîòó

ïîâåðíåííÿ àäì³íàðåøòîâàíèõ ç ðîáîòè

â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè çà ïðèéîì àäì³íàðåøòîâàíèõ

×åðãîâîãî ïî ïðèéìàëüíèêó
çà ïðèéîì ïîâåðíåíèõ ç ðîáîòè àäì³íàðåøòîâàíèõ

Ïðèì³òêà

×àñ (ãîäèíè,
õâèëèíè)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ï³äïèñ

Додаток № 8
до Положення про спеціальний, приймальник
Штамп спеціального приймальника

ДОВІДКА
Âèäàíà _____________________________________________
___________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)
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ïðî òå, ùî â³í (âîíà) ó ïåð³îä ç______ ïî_______ 199__ð.
â³äáóâàâ (ëà) àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò ó_____________________
___________________________________________________
(íàçâà ñïåöïðèéìàëüíèêà)
çã³äíî ç ______________________________________ :
(ïîñòàíîâà íàðîäíîãî ñóää³)
Íà÷àëüíèê ñïåö³àëüíîãî ïðèéìàëüíèêà ïðè ___________________
___________________________________________________
(íàéìåíóâàííÿ îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ)
Ï³äïèñ ____________
(ïð³çâèùå)
«____» ____________199_ð.
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Факультативний протокол до Конвенції проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують гідність,
видів поводження та покарання
Ïðîòîêîë ðàòèô³êîâàíî Çàêîíîì ¹ 22-V â³ä 21.07.2006,
ÂÂÐ, 2006, ¹ 39, ñò. 327

Îô³ö³éíèé ïåðåêëàä
Преамбула

Äåðæàâè – ó÷àñíèö³ öüîãî Ïðîòîêîëó, çíîâó ï³äòâåðäæóþ÷è, ùî
êàòóâàííÿ òà ³íø³ æîðñòîê³, íåëþäñüê³ àáî òàê³, ùî ïðèíèæóþòü
ã³äí³ñòü, âèäè ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ çàáîðîíåí³ ³ º ñåðéîçíèìè ïîðóøåííÿìè ïðàâ ëþäèíè, áóäó÷è âïåâíåí³ â íåîáõ³äíîñò³ ïîäàëüøèõ çàõîä³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé Êîíâåíö³¿ ïðîòè êàòóâàíü òà
³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü,
âèä³â ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ (äàë³ – Êîíâåíö³ÿ) òà ïîñèëåííÿ
çàõèñòó ïîçáàâëåíèõ âîë³ îñ³á â³ä êàòóâàíü àáî ³íøèõ æîðñòîêèõ,
íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ
òà ïîêàðàííÿ, íàãàäóþ÷è, ùî ñòàòò³ 2 òà 16 Êîíâåíö³¿ çîáîâ’ÿçóþòü
êîæíó äåðæàâó-ó÷àñíèöþ âæèâàòè åôåêòèâíèõ çàõîä³â äëÿ íåäîïóùåííÿ àêò³â êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ,
ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ íà áóäüÿê³é òåðèòîð³¿ ï³ä ñâîºþ þðèñäèêö³ºþ, âèçíàþ÷è, ùî íà äåðæàâàõ
ëåæèòü ãîëîâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ öèõ ñòàòåé, ùî ïîñèëåííÿ çàõèñòó ïîçáàâëåíèõ âîë³ îñ³á òà íåóõèëüíå äîòðèìàííÿ ¿õ
ïðàâ ëþäèíè º çàãàëüíèì îáîâ’ÿçêîì âñ³õ ³ ùî ì³æíàðîäí³ îðãàíè
ç³ çä³éñíåííÿ äîïîâíþþòü òà çì³öíþþòü íàö³îíàëüí³ çàõîäè, íàãàäóþ÷è, ùî ä³ºâå íåäîïóùåííÿ êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ
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òà ïîêàðàííÿ âèìàãàº ïðîñâ³òè é ïîºäíàííÿ ð³çíèõ çàêîíîäàâ÷èõ,
àäì³í³ñòðàòèâíèõ, ñóäîâèõ òà ³íøèõ çàõîä³â, íàãàäóþ÷è òàêîæ ïðî
òå, ùî Âñåñâ³òíÿ êîíôåðåíö³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè, ùî â³äáóëàñü ó Â³äí³
â ÷åðâí³ 1993 ðîêó, ð³øó÷å çàÿâèëà ïðî òå, ùî çóñèëëÿ ç âèêîð³íåííÿ êàòóâàíü ïîâèíí³ áóòè ïåðø çà âñå ñïðÿìîâàí³ íà íåäîïóùåííÿ,
³ çàêëèêàëà äî ïðèéíÿòòÿ ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿, ÿêèé ìàº íà ìåò³ ñòâîðåííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ñèñòåìè ðåãóëÿðíîãî
â³äâ³äàííÿ ì³ñöü óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, áóäó÷è âïåâíåí³ â òîìó, ùî
çàõèñò ïîçáàâëåíèõ âîë³ îñ³á â³ä êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ òà
ïîêàðàííÿ ìîæå áóòè ïîñèëåíèé íà îñíîâ³ íåñóäîâèõ çàõîä³â ïðåâåíòèâíîãî õàðàêòåðó, çàñíîâàíèõ íà ðåãóëÿðíîìó â³äâ³äàíí³ ì³ñöü
óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Частина I. Загальні принципи
Стаття 1

Ìåòà öüîãî Ïðîòîêîëó ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ ñèñòåìè ðåãóëÿðíèõ â³äâ³äóâàíü, ùî çä³éñíþþòüñÿ íåçàëåæíèìè ì³æíàðîäíèìè
òà íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè, ì³ñöü, äå çíàõîäÿòüñÿ ïîçáàâëåí³ âîë³
îñîáè, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ òà
ïîêàðàííÿ.
Стаття 2

1. Ñòâîðþºòüñÿ Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ êàòóâàíü òà ³íøèõ
æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â
ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü (äàë³ – Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ), ÿêèé çä³éñíþº ôóíêö³¿, âèêëàäåí³ â öüîìó
Ïðîòîêîë³.
2. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ âèêîíóº ñâîþ ðîáîòó â ðàìêàõ
Ñòàòóòó Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ³ êåðóºòüñÿ éîãî ö³ëÿìè òà
ïðèíöèïàìè, à òàêîæ íîðìàìè Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, ùî
ñòîñóþòüñÿ ïîâîäæåííÿ ç îñîáàìè, ïîçáàâëåíèìè âîë³.
3. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ òàêîæ êåðóºòüñÿ ïðèíöèïàìè êîíô³ äåíö³éíîñò³, íåóïåðåäæåíîñò³, íåâèá³ðêîâîñò³, óí³âåðñàëüíîñò³ é
îá’ºêòèâíîñò³.
4. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ òà äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ñï³âðîá³òíè÷àþòü ó ñïðàâ³ çä³éñíåííÿ öüîãî Ïðîòîêîëó.
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Стаття 3

Êîæíà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ñòâîðþº, ïðèçíà÷àº ÷è ï³äòðèìóº íà
íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ îäèí àáî ê³ëüêà îðãàí³â äëÿ â³äâ³äóâàíü äëÿ
ö³ëåé íåäîïóùåííÿ êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî
òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ
(äàë³ – íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè).
Стаття 4

1. Êîæíà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ äîçâîëÿº â³äâ³äóâàííÿ çã³äíî ³ç öèì
Ïðîòîêîëîì, ìåõàí³çìàìè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â ñòàòòÿõ 2 ³ 3, áóäü-ÿêîãî
ì³ñöÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ ï³ä ¿¿ þðèñäèêö³ºþ òà êîíòðîëåì, äå óòðèìóþòüñÿ ÷è ìîæóòü óòðèìóâàòèñÿ îñîáè, ïîçáàâëåí³ âîë³, çà ðîçïîðÿäæåííÿì äåðæàâíîãî îðãàíó ÷è çà éîãî âêàç³âêîþ, àáî ç éîãî â³äîìà
÷è ìîâ÷àçíî¿ çãîäè (äàë³ – ì³ñöÿ óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ). Ö³ â³äâ³äóâàííÿ çä³éñíþþòüñÿ ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ, çà íåîáõ³äíîñò³, çàõèñòó
òàêèõ îñ³á â³ä êàòóâàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ,
ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ.
2. Äëÿ ö³ëåé öüîãî Ïðîòîêîëó ïîçáàâëåííÿ âîë³ îçíà÷àº áóäüÿêó ôîðìó óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÷è òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ àáî ïîì³ùåííÿ îñîáè â äåðæàâíå ÷è ïðèâàòíå ì³ñöå óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ,
ÿêå öÿ îñîáà íå ìàº ïðàâà çàëèøèòè çà âëàñíèì áàæàííÿì, çà íàêàçîì áóäü-ÿêîãî ñóäîâîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî ÷è ³íøîãî îðãàíó.
Частина II. Підкомітет з недопущення
Стаття 5

1. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äåñÿòè ÷ëåí³â. Ï³ñëÿ
çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ï’ÿòäåñÿòî¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî äîêóìåíòà ïðî ïðèºäíàííÿ äî öüîãî Ïðîòîêîëó ÷èñëî ÷ëåí³â Ï³äêîì³òåòó
çá³ëüøóºòüñÿ äî äâàäöÿòè ï’ÿòè îñ³á.
2. ×ëåíè Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ îáèðàþòüñÿ ç ÷èñëà îñ³á,
ùî ìàþòü âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñòÿìè ³ ìàþòü ï³äòâåðäæåíèé äîñâ³ä
ðîáîòè ó ñôåð³ çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ, çîêðåìà êðèì³íàëüíîãî, ó ïåí³òåíö³àðí³é ñèñòåì³ àáî ïîë³ö³¿, àáî â ð³çíèõ ñôåðàõ, ùî ñòîñóþòüñÿ
ïîâîäæåííÿ ç ïîçáàâëåíèìè âîë³ îñîáàìè.
3. Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ íàëåæíà óâàãà
ïðèä³ëÿºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ ñïðàâåäëèâîãî ãåîãðàô³÷íîãî ðîçïîä³ëó
òà ïðåäñòàâëåíîñò³ ð³çíèõ ôîðì êóëüòóðè òà ïðàâîâèõ ñèñòåì äåðæàâó÷àñíèöü.
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4. Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ óâàãà òàêîæ
ïðèä³ëÿºòüñÿ çáàëàíñîâàíîìó ãåíäåðíîìó ïðåäñòàâíèöòâó íà îñíîâ³
ïðèíöèï³â ð³âíîñò³ é íåäèñêðèì³íàö³¿.
5. Äî ñêëàäó Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ ìîæå âõîäèòè íå á³ëüøå îäíîãî ãðîìàäÿíèíà îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ äåðæàâè.
6. ×ëåíè Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ âèêîíóþòü ñâî¿ ôóíêö³¿ â
îñîáèñò³é ÿêîñò³, âîíè ïîâèíí³ áóòè íåçàëåæíèìè é íåóïåðåäæåíèìè òà ìàòè ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî ïðàöþâàòè ó ñêëàä³ Ï³äêîì³òåòó.
Стаття 6

1. Êîæíà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ìîæå, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ö³º¿
ñòàòò³, âèñóíóòè äâîõ êàíäèäàò³â, ùî ìàþòü êâàë³ô³êàö³þ òà â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, âèêëàäåíèì ó ñòàòò³ 5, ³ ïðè öüîìó âîíà íàäàº
äîêëàäíó ³íôîðìàö³þ ïðî êâàë³ô³êàö³þ êàíäèäàò³â.
2. a) Êàíäèäàòè ïîâèíí³ ìàòè ãðîìàäÿíñòâî äåðæàâè – ó÷àñíèö³
öüîãî Ïðîòîêîëó; b) ïðèíàéìí³ îäèí ç äâîõ êàíäèäàò³â, âèñóíóòèõ
äåðæàâîþ-ó÷àñíèöåþ, ïîâèíåí ìàòè ãðîìàäÿíñòâî ö³º¿ äåðæàâèó÷àñíèö³; c) äî ñêëàäó Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ ìîæå áóòè âèñóíóòî íå á³ëüøå äâîõ êàíäèäàò³â, ùî º ãðîìàäÿíàìè îäí³º¿ é ò³º¿
ñàìî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³; d) äî òîãî ÿê ÿêà-íåáóäü äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ
âèñóâàº êàíäèäàòîì ãðîìàäÿíèíà ³íøî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³, âîíà çàïèòóº é îòðèìóº íà öå çãîäó ö³º¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³.
3. Íå ìåíø í³æ çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â äî ïî÷àòêó íàðàäè äåðæàâ-ó÷àñíèöü, íà ÿê³é áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ âèáîðè, Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð
Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é íàäñèëàº äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì ëèñò
ç ïðîïîçèö³ºþ ïîäàòè ñâî¿õ êàíäèäàò³â â òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ïîäàº ñïèñîê âñ³õ âèñóíóòèõ òàêèì ÷èíîì êàíäèäàò³â â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó ³ç çàçíà÷åííÿì äåðæàâ-ó÷àñíèöü, ÿê³ ¿õ
âèñóíóëè.
Стаття 7

1. ×ëåíè Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ îáèðàþòüñÿ òàêèì ÷èíîì:

a) головна увага приділяється виконанню вимог та критеріїв статті
5 цього Протоколу;
b) перші вибори проводяться не пізніше, ніж через шість місяців
після набуття чинності цим Протоколом;
c) держави-учасниці обирають членів Підкомітету з недопущення
таємним голосуванням;
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d) вибори члена Підкомітету з недопущення проходять на нарадах
держав-учасниць, що скликаються Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй кожні два роки. На цих нарадах, кворум яких складають дві третини числа держав-учасниць, обраними
до Підкомітету членами вважаються особи, що набрали найбільшу
кількість голосів й абсолютну більшість голосів представників держав-учасниць, що були присутні й брали участь у голосуванні.
2. ßêùî â õîä³ âèáîð³â äâà ãðîìàäÿíè ÿêî¿-íåáóäü äåðæàâè-ó÷àñíèö³ îòðèìóþòü ïðàâî ïðàöþâàòè ó ñêëàä³ Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ, ÷ëåíîì Ï³äêîì³òåòó ñòàº êàíäèäàò, ùî íàáðàâ íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â. ßêùî ö³ ãðîìàäÿíè îòðèìàëè îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü
ãîëîñ³â, çàñòîñîâóºòüñÿ òàêà ïðîöåäóðà:

a) якщо тільки один кандидат був висунутий державою-учасницею,
громадянином якої він є, цей громадянин стає членом Підкомітету
з недопущення;
b) якщо обидва кандидати були висунуті державою-учасницею,
громадянами якої вони є, то проводиться роздільне таємне голосування для визначення того, який із цих громадян стане членом
Підкомітету з недопущення;
c) якщо жодний з кандидатів не був висунутий державою-учасницею, громадянином якої він є, то проводиться роздільне таємне голосування для визначення того, який із цих кандидатів стане членом Підкомітету з недопущення.
Стаття 8

Ó âèïàäêó ñìåðò³ àáî â³äñòàâêè îäíîãî ³ç ÷ëåí³â Ï³äêîì³òåòó ç
íåäîïóùåííÿ àáî ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ íèì ç ÿêî¿-íåáóäü ³íøî¿ ïðè÷èíè ôóíêö³é ÷ëåíà Ï³äêîì³òåòó, äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ,
ÿêà âèñóíóëà éîãî êàíäèäàòóðó, ïðèçíà÷àº ³íøó îñîáó, ùî ìàº ïðàâî
áóòè îáðàíîþ, ìàº êâàë³ô³êàö³þ òà çàäîâîëüíÿº âèìîãè, âèêëàäåí³
â ñòàòò³ 5, ç óðàõóâàííÿì íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó çáàëàíñîâàí³ñòü ì³æ ð³çíèìè ñôåðàìè êîìïåòåíö³¿, íà ñòðîê ïîâíîâàæåíü
äî íàñòóïíî¿ íàðàäè äåðæàâ-ó÷àñíèöü çà óìîâè çàòâåðäæåííÿ ¿¿ á³ëüø³ñòþ äåðæàâ-ó÷àñíèöü. Çàòâåðäæåííÿ ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî â³äáóëîñü, ÿêùî ò³ëüêè ïðîòÿãîì øåñòè òèæí³â ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ïðî ïåðåäáà÷óâàíå ïðèçíà÷åííÿ ïîëîâèíà ÷è á³ëüøå ïîëîâèíè äåðæàâ-ó÷àñíèöü íå
âèñëîâëÿòüñÿ ïðîòè òàêîãî ïðèçíà÷åííÿ.
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Стаття 9

×ëåíè Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ îáèðàþòüñÿ ñòðîêîì íà ÷îòèðè ðîêè. Âîíè ìîæóòü áóòè ïåðåîáðàí³ îäèí ðàç ó âèïàäêó âèñóíåííÿ ¿õí³õ êàíäèäàòóð. Ñòðîê ïîâíîâàæåííÿ ïîëîâèíè ê³ëüêîñò³
÷ëåí³â, îáðàíèõ íà ïåðøèõ âèáîðàõ, çàê³í÷óºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
äâîð³÷íîãî ïåð³îäó; îäðàçó æ ï³ñëÿ ïåðøèõ âèáîð³â ³ìåíà öèõ ÷ëåí³â
âèçíà÷àþòüñÿ æåðåáêóâàííÿì, ÿêå ïðîâîäèòü Ãîëîâà íàðàäè, ùî çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 d ñòàòò³ 7.
Стаття 10

1. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ îáèðàº ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á íà
äâîð³÷íèé ñòðîê. Âîíè ìîæóòü áóòè ïåðåîáðàí³.
2. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ âñòàíîâëþº ñâî¿ ïðàâèëà ïðîöåäóðè. Ö³ ïðàâèëà ïðîöåäóðè ïåðåäáà÷àþòü, çîêðåìà, ùî:

a) кворум складає половина кількості членів плюс один;
b) рішення Підкомітету з недопущення приймаються більшістю голосів присутніх членів;
c) засідання Підкомітету з недопущення є закритими.
3. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ñêëèêàº
ïåðøó íàðàäó Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ. Ï³ñëÿ ñâîº¿ ïåðøî¿ íàðàäè
Ï³äêîì³òåò ïðîâîäèòü ñâî¿ ïîäàëüø³ íàðàäè ç ³íòåðâàëîì, óñòàíîâëåíèì ó éîãî ïðàâèëàõ ïðîöåäóðè. Ï³äêîì³òåò ³ Êîì³òåò ïðîòè êàòóâàíü
ïðîâîäÿòü ñâî¿ ñåñ³¿ îäíî÷àñíî íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê.
Частина III. Мандат Підкомітету з недопущення
Стаття 11

Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ:

a) відвідує місця, зазначені в статті 4, та надає рекомендації державам-учасницям стосовно захисту позбавлених волі осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання;
b) стосовно національних превентивних механізмів: i) за необхідності, консультує держави-учасниці та сприяє їм у створенні таких
механізмів; ii) підтримує прямі, за необхідності конфіденційні,
контакти з національними превентивними механізмами та пропонує їм послуги у сфері професійної підготовки й технічної допо296
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моги для цілей зміцнення їхнього потенціалу; iii) консультує їх та
надає їм допомогу у справі оцінки потреб та заходів, необхідних
для посилення захисту позбавлених волі осіб від катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання; iv) надає рекомендації та зауваження
державам-учасницям для цілей зміцнення можливостей і мандату
національних превентивних механізмів для недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання;
c) співробітничає для цілей недопущення катувань у цілому з відповідними органами та механізмами Організації Об’єднаних Націй, а також з міжнародними, регіональними та національними
закладами або організаціями, що діють в інтересах посилення захисту всіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
Стаття 12

Äëÿ òîãî ùîá Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ ì³ã âèêîíóâàòè ñâ³é
ìàíäàò, âèêëàäåíèé ó ñòàòò³ 11, äåðæàâè-ó÷àñíèö³ çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

a) приймати Підкомітет з недопущення на своїй території та надавати йому доступ до місць утримання під вартою, визначених у
статті 4 цього Протоколу;
b) надавати всю відповідну інформацію, яку Підкомітет з недопущення може запитати для цілей оцінки потреб та заходів, які повинні бути вжиті для посилення захисту позбавлених волі осіб від
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
c) заохочувати та полегшувати контакти між Підкомітетом з недопущення та національними превентивними механізмами;
d) вивчати рекомендації Підкомітету з недопущення та вступати в
діалог з ним відносно можливих заходів зі здійснення.
Стаття 13

1. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ, ñïî÷àòêó ç äîïîìîãîþ æåðåáêóâàííÿ, óñòàíîâëþº ïðîãðàìó ðåãóëÿðíèõ â³äâ³äóâàíü äåðæàâ-ó÷àñíèöü
äëÿ ö³ëåé âèêîíàííÿ ñâîãî ìàíäàòó, óñòàíîâëåíîãî â ñòàòò³ 11.
2. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ
ïîâ³äîìëÿº äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì ïðî ñâîþ ïðîãðàìó, ç òèì ùîá âî-
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íè áåç çâîë³êàííÿ ìîãëè á âæèòè íåîáõ³äíèõ ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â
äëÿ çä³éñíåííÿ â³äâ³äóâàíü.
3. Â³äâ³äóâàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ïðèíàéìí³ äâîìà ÷ëåíàìè Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ. Çà íåîáõ³äíîñò³, ö³ ÷ëåíè ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòèñÿ åêñïåðòàìè, ùî ìàþòü ï³äòâåðäæåíèé äîñâ³ä ðîáîòè é çíàííÿ â
ãàëóçÿõ, ùî îõîïëþþòüñÿ öèì Ïðîòîêîëîì, ÿê³ îáèðàþòüñÿ ç³ ñïèñêó
åêñïåðò³â, ï³äãîòîâëåíîãî íà îñíîâ³ ïðîïîçèö³é, âèñëîâëåíèõ äåðæàâàìè-ó÷àñíèöÿìè, Óïðàâë³ííÿì Âåðõîâíîãî êîì³ñàðà ç ïðàâ ëþäèíè
Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é òà Öåíòðîì Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ
Íàö³é ç íåäîïóùåííÿ ì³æíàðîäíî¿ çëî÷èííîñò³. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè öüîãî ñïèñêó â³äïîâ³äí³ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ïðîïîíóþòü íå á³ëüøå
ï’ÿòè íàö³îíàëüíèõ åêñïåðò³â. Â³äïîâ³äíà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ìîæå
â³äõèëèòè êàíäèäàòóðó çàïðîïîíîâàíîãî äëÿ â³äâ³äóâàííÿ åêñïåðòà,
ï³ñëÿ ÷îãî Ï³äêîì³òåò ïðîïîíóº ³íøîãî åêñïåðòà.
4. ßêùî Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ áóäå ââàæàòè öå íåîáõ³äíèì,
â³í ìîæå çàïðîïîíóâàòè îðãàí³çóâàòè êîðîòêå íàñòóïíå â³äâ³äóâàííÿ
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðåãóëÿðíîãî â³äâ³äóâàííÿ.
Стаття 14

1. Ç òèì ùîá Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ ì³ã âèêîíóâàòè ñâ³é
ìàíäàò, äåðæàâè – ó÷àñíèö³ öüîãî Ïðîòîêîëó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ íàäàâàòè éîìó:

a) необмежений доступ до будь-якої інформації про кількість позбавлених волі осіб у місцях утримання під вартою, визначених у статті 4,
а також про кількість таких місць та їхнє місцезнаходження;
b) необмежений доступ до будь-якої інформації, що стосується поводження з цими особами, а також умов утримання їх під вартою;
c) відповідно до пункту 2 нижче – необмежений доступ до всіх місць утримання під вартою, їхніх споруд та об’єктів;
d) можливість проводити приватні бесіди з позбавленими волі особами без свідків, особисто або, за необхідності, через перекладача,
також з будь-якою іншою особою, яка, на думку Підкомітету з недопущення, може надати відповідну інформацію;
e) право безперешкодно вибирати місця, які він бажає відвідати, та
осіб, з якими він бажає поспілкуватися.
2. Çàïåðå÷åííÿ ñòîñîâíî â³äâ³äóâàííÿ êîíêðåòíîãî ì³ñöÿ óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæóòü ´ðóíòóâàòèñÿ ëèøå íà òàêèõ ì³ðêóâàííÿõ,
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ùî âèíèêëè ó òåðì³íîâîìó ïîðÿäêó, º ïåðåêîíëèâèìè òà ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàö³îíàëüíî¿ îáîðîíè, äåðæàâíî¿ áåçïåêè, ñòèõ³éíèõ ëèõ
àáî ñåðéîçíèõ çàâîðóøåíü â ì³ñö³ ïåðåäáà÷óâàíîãî â³äâ³äóâàííÿ, ÿê³
òèì÷àñîâî ïåðåøêîäæàþòü ïðîâåäåííþ òàêîãî â³äâ³äóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü îãîëîøåíîãî íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ÿê òàêîãî íå ìîæå íàâîäèòèñÿ äåðæàâîþ-ó÷àñíèöåþ ÿê ïðè÷èíà äëÿ çàïåðå÷åííÿ ïðîòè ïðîâåäåííÿ â³äâ³äóâàííÿ.
Стаття 15

Æîäíèé îðãàí àáî ïîñàäîâà îñîáà íå ìîæå ïðèçíà÷àòè, çàñòîñîâóâàòè, äîçâîëÿòè àáî äîïóñêàòè áóäü-ÿêó ñàíêö³þ ñòîñîâíî áóäüÿêî¿ îñîáè àáî îðãàí³çàö³¿ çà ïîâ³äîìëåííÿ Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ àáî éîãî ÷ëåíàì áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðàâäèâî¿ ÷è õèáíî¿,
³ æîäíà òàêà îñîáà ÷è îðãàí³çàö³ÿ íå ìîæóòü áóòè áóäü-ÿêèì ³íøèì
÷èíîì îáìåæåí³.
Стаття 16

1. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ íàäñèëàº ñâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ òà çàóâàæåííÿ â êîíô³äåíö³éíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ³-ó÷àñíèö³ òà, çà íåîáõ³äíîñò³, íàö³îíàëüíîìó ïðåâåíòèâíîìó ìåõàí³çìó.
2. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ ïóáë³êóº ñâîþ äîïîâ³äü ðàçîì ç
áóäü-ÿêèìè çàóâàæåííÿìè â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ó âèïàäêó
íàäõîäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîõàííÿ â³ä äåðæàâè-ó÷àñíèö³. ßêùî
äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ îïðèëþäíþº ÷àñòèíó äîïîâ³ä³, Ï³äêîì³òåò ìîæå
îïóáë³êóâàòè äîïîâ³äü ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Ðàçîì ³ç öèì äàí³ îñîáèñòîãî õàðàêòåðó íå ìîæóòü ïóáë³êóâàòèñü áåç ïðÿìî âèñëîâëåíî¿
çãîäè â³äïîâ³äíî¿ îñîáè.
3. Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ ïîäàº â³äêðèòó ùîð³÷íó äîïîâ³äü
ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü Êîì³òåòó ïðîòè êàòóâàíü.
4. ßêùî äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ â³äìîâëÿºòüñÿ ñï³âðîá³òíè÷àòè ç Ï³äêîì³òåòîì ç íåäîïóùåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 12 òà 14 àáî â³äìîâëÿºòüñÿ âæèâàòè çàõîä³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñòàíó ó ñâ³òë³ ðåêîìåíäàö³é Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ, Êîì³òåò ïðîòè êàòóâàíü ìîæå íà
ïðîõàííÿ Ï³äêîì³òåòó, ï³ñëÿ òîãî, ÿê äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ îòðèìàº
ìîæëèâ³ñòü âèêëàñòè ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ, ïðèéíÿòè á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â
ñâî¿õ ÷ëåí³â ð³øåííÿ âèñòóïèòè ç ïóáë³÷íîþ çàÿâîþ ³ç öüîãî ïèòàííÿ àáî îïóáë³êóâàòè äîïîâ³äü Ï³äêîì³òåòó.
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Частина IV. Національні превентивні механізми
Стаття 17

Íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç îäèí ð³ê ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì Ïðîòîêîëîì àáî éîãî ðàòèô³êàö³¿ ÷è ïðèºäíàííÿ äî íüîãî êîæíà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ï³äòðèìóº, ïðèçíà÷àº àáî ñòâîðþº îäèí àáî ê³ëüêà íåçàëåæíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â äëÿ íåäîïóùåííÿ
êàòóâàíü íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. Ìåõàí³çìè, çàñíîâàí³ äåöåíòðàë³çîâàíèìè îðãàíàìè, ìîæóòü, äëÿ ö³ëåé öüîãî Ïðîòîêîëó, ïðèçíà÷àòèñü ÿê íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè, ÿêùî âîíè â³äïîâ³äàþòü
âèìîãàì éîãî ïîëîæåíü.
Ñòàòòÿ 18
1. Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ãàðàíòóþòü ôóíêö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü
íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â, à òàêîæ íåçàëåæí³ñòü ¿õíüîãî ïåðñîíàëó.
2. Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ âæèâàþòü íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òîãî, ùîá åêñïåðòè íàö³îíàëüíîãî ïðåâåíòèâíîãî ìåõàí³çìó
ìàëè íåîáõ³äíèé ïîòåíö³àë òà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿìè. Âîíè çàáåçïå÷óþòü ãåíäåðíèé áàëàíñ òà àäåêâàòíó ïðåäñòàâëåí³ñòü ³ñíóþ÷èõ â êðà¿í³
åòí³÷íèõ ãðóï òà ãðóï ìåíøèí. 3. Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ çîáîâ’ÿçóþòüñÿ
íàäàâàòè íåîáõ³äí³ ðåñóðñè äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.
3. Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â äåðæàâè-ó÷àñíèö³ âðàõîâóþòü ïðèíöèïè, ùî ñòîñóþòüñÿ ñòàòóñó íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â ³ç çàõèñòó é çàîõî÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè.
Стаття 19

Íàö³îíàëüíèì ïðåâåíòèâíèì ìåõàí³çìàì íàäàþòüñÿ, ÿê ì³í³ìóì, òàê³ ïîâíîâàæåííÿ:

a) регулярно розглядати питання про поводження з позбавленими
волі особами в місцях утримання під вартою, визначених в статті 4,
з метою посилення, за необхідності, їхнього захисту від катувань та
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження та покарання;
b) надавати рекомендації відповідним органам для цілей поліпшення поводження з позбавленими волі особами та умов їхнього
утримання і не допускати катування та інші жорстокі, нелюдсь300

Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë äî Êîíâåíö³¿ ïðîòè êàòóâàíü
кі або такі, що принижують гідність, види поводження та покарання з урахуванням відповідних норм Організації Об’єднаних
Націй;
c) надавати пропозиції та зауваження, що стосуються чинного законодавства або законопроектів.
Стаття 20

Äëÿ òîãî ùîá íàö³îíàëüí³ ïðåâåíòèâí³ ìåõàí³çìè ìîãëè âèêîíóâàòè ñâ³é ìàíäàò, äåðæàâè – ó÷àñíèö³ öüîãî Ïðîòîêîëó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ
íàäàâàòè ¿ì:

a) доступ до будь-якої інформації про чисельність позбавлених волі
осіб у місцях утримання під вартою, визначених у статті 4, а також
про кількість таких місць та їхнє місцезнаходження;
b) доступ до будь-якої інформації, що стосується поводження з цими особами, а також умов їх утримання під вартою;
c) доступ до будь-яких місць утримання під вартою, їхніх споруд
та об’єктів;
d) можливість проводити приватні бесіди з позбавленими волі
особами без свідків, особисто, або, за необхідності, через перекладача, а також з будь-якою іншою особою, яка, на думку національного превентивного механізму, може надати відповідну
інформацію;
d) право безперешкодно вибирати місця, які вони бажають відвідати, та осіб, з якими вони бажають поспілкуватись;
e) право встановлювати контакти з Підкомітетом з недопущення,
надсилати йому інформацію та зустрічатися з ним.
Стаття 21

1. Æîäíèé îðãàí ÷è ïîñàäîâà îñîáà íå ìîæå ïðèçíà÷àòè, çàñòîñîâóâàòè, äîçâîëÿòè àáî äîïóñêàòè áóäü-ÿêó ñàíêö³þ ñòîñîâíî áóäüÿêî¿ îñîáè ÷è îðãàí³çàö³¿ çà ïîâ³äîìëåííÿ íàö³îíàëüíîìó ïðåâåíòèâíîìó ìåõàí³çìó áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðàâäèâî¿ ÷è õèáíî¿, òà
æîäíà òàêà îñîáà ÷è îðãàí³çàö³ÿ íå ìîæóòü áóòè ÿêèì-íåáóäü ³íøèì
÷èíîì îáìåæåí³.
2. Êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ, ç³áðàíà íàö³îíàëüíèì ïðåâåíòèâíèì ìåõàí³çìîì, íå ï³äëÿãàº ðîçãîëîøåííþ. Äàí³ îñîáèñòîãî õàðàêòåðó ïóáë³êóþòüñÿ ëèøå çà ïðÿìî âèðàæåíîþ çãîäîþ â³äïîâ³äíî¿ îñîáè.
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Стаття 22

Êîìïåòåíòí³ îðãàíè â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ âèâ÷àþòü ðåêîìåíäàö³¿ íàö³îíàëüíîãî ïðåâåíòèâíîãî ìåõàí³çìó òà âñòóïàþòü ç
íèì ó ä³àëîã ñòîñîâíî ìîæëèâèõ çàõîä³â ç³ çä³éñíåííÿ.
Стаття 23

Äåðæàâè – ó÷àñíèö³ öüîãî Ïðîòîêîëó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ ïóáë³êóâàòè é ðîçïîâñþäæóâàòè ùîð³÷í³ äîïîâ³ä³ íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.
Частина V. Заява
Стаття 24

1. Ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ìîæóòü çðîáèòè çàÿâó
ñòîñîâíî â³äñòðî÷êè çä³éñíåííÿ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü àáî â³äïîâ³äíî äî
÷àñòèíè III, àáî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè IV öüîãî Ïðîòîêîëó.
2. Òàêà â³äñòðî÷êà ä³º ìàêñèìóì òðè ðîêè. Ï³ñëÿ ïîäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â äåðæàâîþ-ó÷àñíèöåþ ³ ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ç Ï³äêîì³òåòîì ç íåäîïóùåííÿ Êîì³òåò ïðîòè êàòóâàíü ìîæå ïðîäîâæèòè
öåé ïåð³îä ùå íà äâà ðîêè.
Частина VI. Фінансові положення
Стаття 25

1. Âèòðàòè, çðîáëåí³ Ï³äêîì³òåòîì ç íåäîïóùåííÿ â õîä³ âèêîíàííÿ öüîãî Ïðîòîêîëó, ïîêðèâàþòüñÿ Îðãàí³çàö³ºþ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é.
2. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é çàáåçïå÷óº íåîáõ³äíèé ïåðñîíàë òà óìîâè äëÿ åôåêòèâíîãî çä³éñíåííÿ ôóíêö³é Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïðîòîêîëó.
Стаття 26

1. Â³äïîâ³äíî äî íàëåæíî¿ ïðîöåäóðè Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ñòâîðþºòüñÿ Ñïåö³àëüíèé ôîíä, ùî óïðàâëÿºòüñÿ çã³äíî ç ô³íàíñîâèìè
ïîëîæåííÿìè òà ïðàâèëàìè Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ó ô³íàíñóâàíí³ çä³éñíåííÿ ðåêîìåíäàö³é, âèíåñåíèõ
Ï³äêîì³òåòîì ç íåäîïóùåííÿ äåðæàâ³-ó÷àñíèö³ ï³ñëÿ â³äâ³äàííÿ, à
òàêîæ îñâ³òí³õ ïðîãðàì íàö³îíàëüíèõ ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â.
2. Öåé Ñïåö³àëüíèé ôîíä ìîæå ô³íàíñóâàòèñÿ çà ðàõóíîê äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â, ùî âèïëà÷óþòüñÿ óðÿäàìè, ì³æóðÿäîâèìè òà íå-
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óðÿäîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íøèìè ïðèâàòíèìè àáî äåðæàâíèìè
óòâîðåííÿìè.
Частина VII. Заключні положення
Стаття 27

1. Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ áóäü-ÿêîþ äåðæàâîþ, ÿêà ï³äïèñàëà Êîíâåíö³þ.
2. Öåé Ïðîòîêîë ï³äëÿãàº ðàòèô³êàö³¿ áóäü-ÿêîþ äåðæàâîþ, ÿêà
ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ àáî ïðèºäíàëàñü äî íå¿. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè çäàþòüñÿ íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ Îðãàí³çàö³¿
Îá’ºäíàíèõ Íàö³é.
3. Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ïðèºäíàííÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè,
ÿêà ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ àáî ïðèºäíàëàñü äî íå¿.
4. Ïðèºäíàííÿ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é äîêóìåíòà ïðî
ïðèºäíàííÿ.
5. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ³íôîðìóº âñ³ äåðæàâè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë àáî ïðèºäíàëèñü äî
íüîãî, ïðî çäà÷ó íà çáåð³ãàííÿ êîæíî¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè ÷è
äîêóìåíòà ïðî ïðèºäíàííÿ.
Стаття 28

1. Öåé Ïðîòîêîë íàáóâàº ÷èííîñò³ 30-ãî äíÿ ï³ñëÿ çäà÷³ íà
çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é
20-¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî äîêóìåíòà ïðî ïðèºäíàííÿ.
2. Äëÿ êîæíî¿ äåðæàâè, ÿêà ðàòèô³êóâàëà öåé Ïðîòîêîë àáî ïðèºäíàëàñÿ äî íüîãî ï³ñëÿ çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ
Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é äâàäöÿòî¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî
äîêóìåíòà ïðî ïðèºäíàííÿ, öåé Ïðîòîêîë íàáóâàº ÷èííîñò³ 30-ãî
äíÿ ï³ñëÿ çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ¿¿ âëàñíî¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî
äîêóìåíòà ïðî ïðèºäíàííÿ.
Стаття 29

Ïîëîæåííÿ öüîãî Ïðîòîêîëó ïîøèðþþòüñÿ íà âñ³ ÷àñòèíè ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ áåç áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü ÷è âèíÿòê³â.
Стаття 30

Áóäü-ÿê³ çàñòåðåæåííÿ äî öüîãî Ïðîòîêîëó íå äîïóñêàþòüñÿ.
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Стаття 31

Ïîëîæåííÿ öüîãî Ïðîòîêîëó íå çà÷³ïàþòü çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâó÷àñíèöü çà áóäü-ÿêèìè ðåã³îíàëüíèìè êîíâåíö³ÿìè, çàñíîâàíèìè
íà ñèñòåì³ â³äâ³äóâàíü ì³ñöü óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ òà îðãàíàì, çàñíîâàíèì â³äïîâ³äíî äî òàêèõ ðåã³îíàëüíèõ
êîíâåíö³é, ïðîïîíóºòüñÿ êîíñóëüòóâàòèñÿ òà ñï³âðîá³òíè÷àòè îäèí ç
îäíèì, ç òèì ùîá óíèêàòè äóáëþâàííÿ òà çàáåçïå÷óâàòè åôåêòèâíå
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé öüîãî Ïðîòîêîëó.
Стаття 32

Ïîëîæåííÿ öüîãî Ïðîòîêîëó íå çà÷³ïàþòü çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâó÷àñíèöü çà ÷îòèðìà Æåíåâñüêèìè êîíâåíö³ÿìè â³ä 12 ñåðïíÿ 1949
ðîêó òà Äîäàòêîâèìè ïðîòîêîëàìè äî íèõ â³ä 8 ÷åðâíÿ 1977 ðîêó,
à òàêîæ ïðàâ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè äîçâîëÿòè Ì³æíàðîäíîìó êîì³òåòó
×åðâîíîãî Õðåñòà â³äâ³äóâàòè ì³ñöÿ óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ íå îõîïëþþòüñÿ ì³æíàðîäíèì ãóìàí³òàðíèì ïðàâîì.
Стаття 33

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ ìîæå áóäü-êîëè äåíîíñóâàòè öåé
Ïðîòîêîë øëÿõîì íàä³ñëàííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, ÿêèé ïîò³ì ³íôîðìóº ïðî öå ³íø³ äåðæàâè – ó÷àñíèö³ öüîãî Ïðîòîêîëó òà Êîíâåíö³¿.
Äåíîíñàö³ÿ íàáóâàº ÷èííîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îäíîãî ðîêó ï³ñëÿ
îòðèìàííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
2. Òàêà äåíîíñàö³ÿ íå çâ³ëüíÿº äåðæàâó-ó÷àñíèöþ â³ä ¿¿ çîáîâ’ÿçàíü
çà öèì Ïðîòîêîëîì ó çâ’ÿçêó ç áóäü-ÿêîþ ä³ºþ ÷è ñèòóàö³ºþ, ÿê³ ìîãëè ìàòè ì³ñöå äî äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ äåíîíñàö³ºþ, àáî çàõîäàìè,
ÿê³ Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ âèð³øèâ àáî ìîæå âèð³øèòè âæèòè
ñòîñîâíî â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³, ³ äåíîíñàö³ÿ æîäíèì ÷èíîì
íå çàâäàº øêîäè òðèâàþ÷îìó ðîçãëÿäó áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ, ÿêå âæå
ðîçãëÿäàëîñÿ Ï³äêîì³òåòîì äî äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ äåíîíñàö³ºþ.
3. Ï³ñëÿ äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ îãîëîøåíîþ äåðæàâîþ-ó÷àñíèöåþ äåíîíñàö³¿ Ï³äêîì³òåò ç íåäîïóùåííÿ íå ìîæå ïî÷èíàòè ðîçãëÿä
áóäü-ÿêîãî íîâîãî ïèòàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ ö³º¿ äåðæàâè.
Стаття 34

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà – ó÷àñíèöÿ öüîãî Ïðîòîêîëó ìîæå çàïðîïîíóâàòè ïîïðàâêó òà íàä³ñëàòè ¿¿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ Îðãàí³çàö³¿
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Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë äî Êîíâåíö³¿ ïðîòè êàòóâàíü
Îá’ºäíàíèõ Íàö³é. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ïîò³ì íàäñèëàº çàïðîïîíîâàíó ïîïðàâêó äåðæàâàì – ó÷àñíèöÿì öüîãî Ïðîòîêîëó ç ïðîõàííÿì
ïîâ³äîìèòè éîìó, ÷è çãîäí³ âîíè ç³ ñêëèêàííÿì êîíôåðåíö³¿ äåðæàâó÷àñíèöü ç ìåòîþ ðîçãëÿäó ö³º¿ ïðîïîçèö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ãîëîñóâàííÿ ñòîñîâíî íå¿. ßêùî ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè íàä³ñëàííÿ
òàêîãî ëèñòà ïðèíàéìí³ îäíà òðåòèíà äåðæàâ-ó÷àñíèöü âèñëîâèòüñÿ
çà òàêó êîíôåðåíö³þ, Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ñêëèêàº êîíôåðåíö³þ
ï³ä åã³äîþ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é. Áóäü-ÿêà ïîïðàâêà, ïðèéíÿòà á³ëüø³ñòþ ó äâ³ òðåòèíè äåðæàâ-ó÷àñíèöü, ùî áóëè ïðèñóòí³
òà áðàëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ íà ö³é êîíôåðåíö³¿ äåðæàâ-ó÷àñíèöü, íàäñèëàºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì óñ³ì äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì
äëÿ ïðèéíÿòòÿ.
2. Ïîïðàâêà, çàòâåðäæåíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ö³º¿ ñòàòò³, íàáóâàº ÷èííîñò³ ï³ñëÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ á³ëüø³ñòþ â äâ³ òðåòèíè äåðæàâ –
ó÷àñíèöü öüîãî Ïðîòîêîëó â³äïîâ³äíî äî ¿õí³õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðîöåäóð.
3. Ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ïîïðàâêàìè âîíè ñòàþòü îáîâ’ÿçêîâèìè
äëÿ òèõ äåðæàâ-ó÷àñíèöü, ÿê³ ¿õ ïðèéíÿëè, à äëÿ ³íøèõ äåðæàâ-ó÷àñíèöü çàëèøàþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâèìè ïîëîæåííÿ öüîãî Ïðîòîêîëó òà
áóäü-ÿê³ ïîïåðåäí³ ïîïðàâêè, ÿê³ áóëè íèìè ïðèéíÿò³.
Стаття 35

×ëåíàì Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ òà ÷ëåíàì íàö³îíàëüíèõ
ïðåâåíòèâíèõ ìåõàí³çì³â íàäàþòüñÿ ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íåçàëåæíîãî çä³éñíåííÿ íèìè ñâî¿õ ôóíêö³é. ×ëåíàì
Ï³äêîì³òåòó íàäàþòüñÿ ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåòè, ïåðåðàõîâàí³ â ðîçä³ë³ 22 Êîíâåíö³¿ ïðî ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåòè Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ
Íàö³é â³ä 13 ëþòîãî 1946 ðîêó, ç äîòðèìàííÿì ïîëîæåíü ðîçä³ëó 23
ò³º¿ æ Êîíâåíö³¿.
Стаття 36

Ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ÷ëåíè Ï³äêîì³òåòó ç íåäîïóùåííÿ áåç øêîäè äëÿ ïîëîæåíü òà ö³ëåé öüîãî Ïðîòîêîëó é òèõ
ïðèâ³ëå¿â òà ³ìóí³òåò³â, ÿêèìè âîíè ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ:

a) дотримуються законів та норм держави відвідування;
b) утримуються від будь-яких дій чи діяльності, несумісних з неупередженим і міжнародним характером їхніх обов’язків.
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Стаття 37

1. Öåé Ïðîòîêîë, àíãë³éñüêèé, àðàáñüêèé, ³ñïàíñüêèé, êèòàéñüêèé, ðîñ³éñüêèé òà ôðàíöóçüêèé òåêñòè ÿêîãî º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, çäàºòüñÿ íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ Îðãàí³çàö³¿
Îá’ºäíàíèõ Íàö³é.
2. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ ïðèì³ðíèêè öüîãî Ïðîòîêîëó âñ³ì äåðæàâàì. Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê Êîíâåíöèè ïðîòèâ ïûòîê è äðóãèõ æåñòîêèõ,
áåç÷åëîâå÷íûõ èëè óíèæàþùèõ äîñòîèíñòâî âèäîâ îáðàùåíèÿ è íàêàçàíèÿ (18 äåêàáðÿ 2002 ãîäà).
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Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿: «Îñíîâí³» ðîçä³ëè ³ç Çàãàëüíèõ äîïîâ³äåé

Тримання під вартою в поліції: «Основні» розділи
із Загальних доповідей Європейський комітет
з питань запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню
чи покаранню (КЗК)
ВИТЯГИ З ДРУГОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ [CPT/INF (92) 3]
36. Êîì³òåò ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó òðüîì ïðàâàì òèõ îñ³á,
ÿêèõ çàòðèìàëà ïîë³ö³ÿ: ïðàâó îñîáè ïîâ³äîìèòè ïðî ôàêò ñâîãî çàòðèìàííÿ òðåòþ ñòîðîíó çà âëàñíèì âèáîðîì (÷ëåíà ðîäèíè, äðóãà,
êîíñóëüñòâî), ïðàâó äîñòóïó äî àäâîêàòà ³ ïðàâó âèìàãàòè ìåäè÷íîãî
îáñòåæåííÿ ë³êàðåìçà âëàñíèì âèáîðîì (äîäàòêîâî äî ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ ë³êàðåì, ùî éîãî çàïðîñèëè ïîë³öåéñüê³
îðãàíè).1 Êîì³òåò ââàæàº, ùî ö³ ïðàâà º òðüîìà îñíîâíèìè ãàðàíò³ÿìè ïðîòè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³ç çàòðèìàíèìè îñîáàìè, ³ âîíè
ìàþòü çàñòîñóâàòèñÿ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çàòðèìàííÿ, íåçàëåæíî â³ä
òîãî, ÿê òàêå çàòðèìàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ó â³äïîâ³äí³é ïðàâîâ³é ñèñòåì³ (çàòðèìàííÿ, àðåøò ³ ò. ï.).
37. Îñîáè, ÿêèõ çàòðèìàëà ïîë³ö³ÿ, ïîâèíí³ áóòè íåãàéíî ïî³íôîðìîâàí³ ïðî ñâî¿ ïðàâà, çîêðåìà, ïðî ò³, ùî âèêëàäåí³ â ïóíêò³
36. Êð³ì òîãî, áóäü-ÿêà íàäàíà äåðæàâíèì îðãàíàì ìîæëèâ³ñòü â³äñòðî÷êè çä³éñíåííÿ îäíîãî ç íàâåäåíèõ âèùå ïðàâ ìàº áóòè ÷³òêî
âèçíà÷åíà, à ¿¿ çàñòîñóâàííÿ æîðñòêî îáìåæåíå â ÷àñ³. Ùî ñòîñóºòüñÿ á³ëüø êîíêðåòíî ïðàâà äîñòóïó äî àäâîêàòà ³ âèìîãè ìåäè÷íîãî
1

Öå ïðàâî áóëî ñôîðìóëüîâàíå â òàêîìó âèãëÿä³: ïðàâî íà äîñòóï äî ë³êàðÿ, âêëþ÷àþ÷è é ïðàâî áóòè îãëÿíóòèì – ÿêùî òàêå áàæàííÿ âèñëîâèòü çàòðèìàíà îñîáà –
ë³êàðåì, ÿêîãî îáèðàº ñàìà çàòðèìàíà îñîáà (íà äîäàòîê äî áóäü-ÿêîãî ìåäè÷íîãî
îãëÿäó, ÿêèé çä³éñíþâàâñÿ ë³êàðåì, ùî éîãî çàïðîñèëè ïîë³öåéñüê³ ñëóæáîâö³).
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îáñòåæåííÿ íå òèì ë³êàðåì, ÿêîãî çàïðîñèëè ïîë³öåéñüê³ îðãàíè, òî
ïðè ñèñòåìàõ, äå, ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, àäâîêàòè òà ë³êàðû ìîæóòü
îáèðàòèñÿ ç ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíèõ ïåðåë³ê³â, ñêëàäåíèõ çà çãîäîþ ç
â³äïîâ³äíîþ ïðîôåñ³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ, áóäü-ÿêà â³äñòðî÷êà ó çä³éñíåíí³ öèõ ïðàâ, ìàº áóòè ñêàñîâàíà
38. Äîñòóï äî àäâîêàòà äëÿ îñ³á, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, ïåðåäáà÷àº ïðàâî çâ’ÿçàòèñÿ ç àäâîêàòîì òà ïðàâî íà â³çèò àäâîêàòà (â îáîõ âèïàäêàõ îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ º ãàðàíò³ÿ êîíô³äåíö³éíîñò³ ïåðåãîâîð³â). Òàê ñàìî âàæëèâèì º ïðàâî îñîáè íà ïðèñóòí³ñòü
àäâîêàòà ï³ä ÷àñ äîïèòó.
Ñòîñîâíî ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ îñ³á, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, òî ö³ îáñòåæåííÿ ïîâèíí³ ïðîâîäèòèñü ó òàêèé ñïîñ³á,
ùîá ïîë³öåéñüê³ ñëóæáîâö³ íå ìîãëè ÷óòè, à ïî ìîæëèâîñò³ é ñïîñòåð³ãàòè çà òàêèì îáñòåæåííÿì. Ï³ñëÿ öüîãî ðåçóëüòàòè êîæíîãî îáñòåæåííÿ à òàêîæ â³äïîâ³äí³ çàÿâè çàòðèìàíî¿ îñîáè ³ âèñíîâêè ë³êàðÿ îô³ö³éíî ïðîòîêîëþþòüñÿ ë³êàðåì ³ íàäàþòüñÿ çàòðèìàí³é îñîá³
òà ¿¿ àäâîêàòó.
39. Ñòîñîâíî ñàìî¿ ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ äîïèòó Êîì³òåò ââàæàº, ùî ïîâèíí³ ³ñíóâàòè ÷³òê³ ïðàâèëà òà ³íñòðóêö³¿ ïðîâåäåííÿ
ïîë³öåéñüêîãî äîïèòó. Âîíè, çîêðåìà, ïîâèíí³ âðåãóëüîâóâàòè òàê³
ïèòàííÿ: ³íôîðìóâàííÿ çàòðèìàíî¿ îñîáè ïðî ïåðñîíàëüí³ äàí³ (ïð³çâèùà òà/àáî íîìåðè) îñ³á, ÿê³ ïðèñóòí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîïèòó;
äîïóñòèìà òðèâàë³ñòü äîïèòó; ÷àñ íà â³äïî÷èíîê ì³æ äîïèòàìè òà ÷àñ
íà ïåðåðâè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîïèòó; ì³ñöÿ, äå ìîæå ïðîâîäèòèñü
äîïèò; ìîæëèâà âèìîãà äî çàòðèìàíî¿ îñîáè ñòîÿòè ï³ä ÷àñ â³äïîâ³ä³
íà çàïèòàííÿ; äîïèò îñ³á, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä âïëèâîì íàðêîòèê³â,
àëêîãîëþ ³ ò. ï. Òàêîæ ñë³ä âèìàãàòè, ùîá ïîñò³éíî ô³êñóâàâñÿ ÷àñ
ïî÷àòêó òà çàê³í÷åííÿ äîïèòó, òàê ñàìî ÿê ³ âèñëîâëåí³ ï³ä ÷àñ äîïèòó áóäü-ÿê³ ïðîõàííÿ â³ä çàòðèìàíî¿ îñîáè à òàêîæ â³ä îñ³á, ùî áóëè
ïðèñóòí³ ï³ä ÷àñ êîæíîãî äîïèòó.
Êîì³òåò ââàæàº çà íåîáõ³äíå äîäàòè, ùî åëåêòðîíí³ çàïèñè ïîë³öåéñüêèõ äîïèò³â º äîäàòêîâîþ ãàðàíò³ºþ íåäîïóùåííÿ æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³ç çàòðèìàíèìè îñîáàìè (òàê³ çàïèñè íàäàþòü òàêîæ
çíà÷í³ ïåðåâàãè ñàì³é ïîë³ö³¿).
40. Êîì³òåò ââàæàº, ùî îñíîâí³ ãàðàíò³¿, ÿê³ íàäàþòüñÿ çàòðèìàíèì ïîë³ö³ºþ îñîáàì, áóäóòü çíà÷íî ï³äñèëåí³ (³ öå ìîæå çíà÷íî ïîëåãøèòè ðîáîòó ïîë³öåéñüêèõ ñëóæáîâö³â), ÿêùî áóäå âåñòèñü
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Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿: «Îñíîâí³» ðîçä³ëè ³ç Çàãàëüíèõ äîïîâ³äåé
ºäèíå ³ ïîâíåäîñüº ùîäî êîæíî¿ çàòðèìàíî¿ îñîáè, äå á ô³êñóâàëèñÿ
âñ³ àñïåêòè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàòðèìàííÿì îñîáè, òà ìàþòü áóòè â³äîáðàæåí³ óñ³ çàõîäè, ÿêèõ áóëî âæèòî ïî â³äíîøåííþ äî çàòðèìàíî¿ îñîáè (÷àñ, êîëè îñîáó áóëî ïîçáàâëåíî âîë³ òà ìîòèâ(è) öüîãî
çàõîäó; ÷àñ, êîëè îñîáó áóëî ïî³íôîðìîâàíî ïðî ¿¿ ïðàâà; ô³êñàö³ÿ
óøêîäæåíü, ïðîÿâ³â äóøåâíèõ çàõâîðþâàíü ³ ò. ³í.; ÷àñ, êîëè áóëî ñïîâ³ùåíî áëèçüêèõ/êîíñóëà ÷è àäâîêàòà à òàêîæ ÷àñ, êîëè âîíè
â³äâ³äàëè çàòðèìàíó îñîáó; ÷àñ, êîëè áóëî çàïðîïîíîâàíî ¿æó; ÷àñ,
êîëè ïðîâîäèâñÿ äîïèò; ÷àñ, êîëè îñîáó áóëî ïåðåâåäåíî äî ³íøîãî
çàêëàäó àáî çâ³ëüíåíî ³ ò. ³í.). Ñë³ä âèìàãàòè, ùîá ï³äïèñ çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè áóâ ï³ä ð³çíèìè ïóíêòàìè (íàïðèêëàä, òèìè, äå éäåòüñÿ ïðî ðå÷³, ÿê³ ìîæóòü áóòè â ðîçïîðÿäæåíí³ îñîáè, àáî ïðî ôàêò
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÿêåñü ³ç ïðàâ òà ïðî çàñòîñóâàííÿ àáî â³äìîâó ó
çàñòîñóâàíí³ ÿêîãîñü ³ç ïðàâ), ³, ÿêùî öå íåîáõ³äíî, áóëî íàäàíå ïîÿñíåííÿ â³äñóòíîñò³ òàêîãî ï³äïèñó. Îêð³ì öüîãî, àäâîêàò çàòðèìàíî¿
îñîáè ïîâèíåí ìàòè äîñòóï äî äîñüº òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
41. ²ñíóâàííÿ íåçàëåæíîãî ìåõàí³çìó ðîçãëÿäó ñêàðã ùîäî ïîâîäæåííÿ ï³ä ÷àñ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿ º ùå îäí³ºþ âàæëèâîþ ãàðàíò³ºþ äîòðèìàííÿ ïðàâ.
42. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, â îñíîâíîìó, òðèâàº â³äíîñíî íåäîâãî. Ç îãëÿäó íà öå íå ñë³ä ñïîä³âàòèñü íà òå, ùî â óñòàíîâàõ
ïîë³ö³¿ áóäóòü òàê³ æ äîáð³ ìàòåð³àëüí³ óìîâè òðèìàííÿ, ÿê ³ â òèõ
ì³ñöÿõ, äå ïîçáàâëåí³ âîë³ îñîáè ïåðåáóâàþòü òðèâàëèé ïåð³îä ÷àñó.
Îäíàê ïåâí³ åëåìåíòàðí³ âèìîãè ùîäî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ìàþòü áóòè äîòðèìàí³.
Âñ³ ïîë³öåéñüê³ êàìåðè ïîâèíí³ ìàòè íàëåæíèé ðîçì³ð – ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ìîæóòü òàì çíàõîäèòèñü – à òàêîæ â³äïîâ³äíå îñâ³òëåííÿ (äîñòàòíº äëÿ ÷èòàííÿ ó ÷àñ, ùî íå â³äâîäèòüñÿ
äëÿ ñíó) ³ âåíòèëÿö³þ. Áàæàíî, ùîá êàìåðè ìàëè íàòóðàëüíå îñâ³òëåííÿ. Îêð³ì öüîãî, êàìåðè ìàþòü áóòè îáëàäíàí³ çàñîáàìè äëÿ
â³äïî÷èíêó (íàïðèêëàä, çàêð³ïëåíèì ñò³ëüöåì àáî çàêð³ïëåíîþ ëàâêîþ); îñîáè, ÿê³ ïîâèíí³ ïðîâåñòè í³÷ â ì³ñö³ òðèìàííÿ, ìàþòü áóòè
çàáåçïå÷åí³ ÷èñòèìè ìàòðàöîì òà êîâäðàìè.
Îñîáàì, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, ñë³ä äîçâîëÿòè
ñïðàâëÿòè ïðèðîäí³ ïîòðåáè â ÷àñ, êîëè âîíè òîãî çàáàæàþòü, â ÷èñòèõ ³ ïðèñòîéíèõ óìîâàõ; ¿ì òàêîæ ñë³ä íàäàâàòè â³äïîâ³äíó ìîæëèâ³ñòü äëÿ óìèâàííÿ. Ö³ îñîáè ïîâèíí³ áóòè çàáåçïå÷åí³ õàð÷óâàí-
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
íÿì ó â³äâåäåíèé äëÿ öüîãî ÷àñ, âêëþ÷àþ÷è, ÿê ì³í³ìóì, îäèí ðàç íà
äåíü ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ (ùîñü á³ëüø ñóòòºâå, í³æ áóòåðáðîä).1
43. Ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêèì ìàº áóòè íàëåæíèé ðîçì³ð ïîë³öåéñüêî¿
êàìåðè (àáî áóäü-ÿêå ³íøå ïðèì³ùåííÿ äëÿ çàòðèìàíîãî/óâ’ÿçíåíîãî)
º äîñèòü ñêëàäíèì. Ïðè îö³íö³ äî óâàãè ñë³ä áðàòè ÷èñëåíí³ ôàêòîðè. Îäíàê, äåëåãàö³¿ Êîì³òåòó ââàæàþòü çà íåîáõ³äíå âñòàíîâèòè
îñíîâí³ êðèòåð³¿ ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ. Íàñòóïíèé êðèòåð³é
(ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ñêîð³øå ÿê áàæàíèé ð³âåíü, àí³æ ÿê ì³í³ìàëüíèé
ñòàíäàðò) çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè îö³íö³ ïîë³öåéñüêèõ êàìåð äëÿ îäèíî÷íîãî òðèìàííÿ íà ÷àñ, ùî ïåðåâèùóº äåê³ëüêà ãîäèí: çàãàëüíà ïëîùà
ïðèáëèçíî 7 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, â³äñòàíü ì³æ ñò³íàìè íå ìåíøå 2
ìåòð³â òà â³äñòàíü ì³æ ï³äëîãîþ ³ ñòåëåþ 2.5 ìåòðè.

ВИТЯГИ З ШОСТОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ [CPT/INF (96) 21]
14. Êîì³òåò âèñëîâëþº ïîäÿêó çà òó ï³äòðèìêó ñâîº¿ ðîáîòè, ÿêà
áóëà âèñëîâëåíà â Ðåêîìåíäàö³¿ Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ 1257 (1995)
ñòîñîâíî óìîâ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â äåðæàâàõ – ÷ëåíàõ Ðàäè ªâðîïè. Òàêîæ ç âåëèêîþ ïðèºìí³ñòþ Êîì³òåò â³äçíà÷àº, ùî ó â³äïîâ³äü
íà Ðåêîìåíäàö³þ 1257 Êîì³òåò ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè çàïðîïîíóâàâ
âëàäíèì ñòðóêòóðàì äåðæàâ-÷ëåí³â äîòðèìóâàòèñÿ ñòàíäàðò³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, ÿê³ âèêëàäåí³ â Äðóã³é Çàãàëüí³é äîïîâ³ä³ Êîì³òåòó [äèâ. CPT/Inf (92) 3, ïóíêòè ç 36 ïî 43).
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî äåÿê³ ó÷àñíèêè Êîíâåíö³¿
äîñèòü ñòðèìàíî ñòàâëÿòüñÿ äî çàïðîâàäæåííÿ îêðåìèõ ðåêîìåíäàö³é Êîì³òåòó ñòîñîâíî çàñòåðåæåíü ïðîòè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
ç îñîáàìè, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿. Çîêðåìà, éäåòüñÿ
ïðî ðåêîìåíäàö³þ, çã³äíî ç ÿêîþ êîæí³é îñîá³ ïîâèííî áóòè íàäàíî
ïðàâî äîñòóïó äî àäâîêàòà â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó òðèìàííÿ ö³º¿ îñîáè
ï³ä âàðòîþ.
15. Êîì³òåò ï³äêðåñëþº, ùî â³äðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê îñîáó ïîçáàâëåíî âîë³, ðèçèê áóòè çàëÿêàíîþ àáî ï³ääàíîþ æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ – ïðî öå ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä ñàìîãî Êîì³òåòó – º íàéá³ëüøèì.
Òîìó ìîæëèâ³ñòü äëÿ îñ³á, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, ìàòè
äîñòóï äî àäâîêàòà ï³ä ÷àñ öüîãî ïåð³îäó º îñíîâíîþ ãàðàíò³ºþ ïðîòè
1
Êîì³òåò òàêîæ âèñòóïàº çà òå, ùîá îñîáè, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ â ïîë³öåéñüêèõ ä³ëüíèöÿõ 24 ãîäèíè ³ á³ëüøå, îòðèìàëè ÿêíàéøâèäøå ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ùîäåííó ïðîãóëÿíêó íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.
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Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿: «Îñíîâí³» ðîçä³ëè ³ç Çàãàëüíèõ äîïîâ³äåé
æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ. ²ñíóâàííÿ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ ä³ÿòèìå ÿê ïåðåñòîðîãà äëÿ îñ³á, ùî çäàòí³ æîðñòîêî ïîâîäèòèñü ³ç îñîáàìè, ÿêèõ
òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ. Îêð³ì öüîãî, àäâîêàò º ñàìå ò³ºþ îñîáîþ, ùî
ìîæå âæèòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ó ðàç³, ÿêùî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ
ìàº ì³ñöå.
Êîì³òåò âèçíàº, ùî â îêðåìèõ âèïàäêàõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â ïðàâîñóääÿ ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó íå äîçâîëÿòè
îñîá³, ÿêó òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ, ïîáà÷åííÿ ç ¿¿ àäâîêàòîì. Îäíàê öå
íå ïîâèííî ïðèçâîäèòè äî ïîâíî¿ â³äìîâè ó ïðàâ³ íà àäâîêàòà ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ïðî ÿêèé éäå ìîâà. Ó ïîä³áíèõ âèïàäêàõ ñë³ä îðãàí³çóâàòè êîíòàêò ç ³íøèì íåçàëåæíèì àäâîêàòîì, ñòîñîâíî ÿêîãî ìîæíà
áóòè ïåâíèì, ùî â³í íå ïîðóøèòü çàêîíí³ ³íòåðåñè ïîë³öåéñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
16. Ó Äðóã³é çàãàëüí³é äîïîâ³ä³ Êîì³òåò òàêîæ ï³äêðåñëèâ, íàñê³ëüêè âàæëèâèì º ÷³òêå ³ íåãàéíå ³íôîðìóâàííÿ çàòðèìàíî¿ îñîáè
ïðî âñ³ ¿¿ ïðàâà.
Äëÿ äîñÿãíåííÿ öüîãî Êîì³òåò ââàæàº äîðå÷íèì â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿ ðåãóëÿðíî íàäàâàòè òàê³é
îñîá³ ïàì’ÿòêó, â ÿê³é ö³ ïðàâà áóäóòü âèêëàäåí³ ó äîñòóïíîìó âèãëÿä³.
Îêð³ì öüîãî, ñë³ä ïðîñèòè îñîáó, ÿêî¿ öå ñòîñóºòüñÿ, ï³äïèñîì ï³äòâåðäèòè òå, ùî âîíà áóëà ñïðàâä³ îçíàéîìëåíà ç³ ñâî¿ìè ïðàâàìè.
Çàõîäè, ïðî ÿê³ éøëà ìîâà âèùå, º ëåãêèìè ó çàïðîâàäæåíí³,
ìàëîâèòðàòíèìè ³ åôåêòèâíèìè.

ВИТЯГИ З ДВАНАДЦЯТОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ
[CPT/INF (2002) 15]
33. Äëÿ íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà íåîáõ³äíî, ùîáè ïîë³ö³ÿ ìàëà ïîâíîâàæåííÿ çàòðèìóâàòè, òèì÷àñîâî óòðèìóâàòè
ï³ä âàðòîþ ³ äîïèòóâàòè îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â, òà ³íøèõ êàòåãîð³é îñ³á. Óò³ì, çä³éñíåííþ öèõ ïîâíîâàæåíü âíóòð³øíüî ïðèòàìàíí³ ðèçèêè çàëÿêóâàííÿ çàòðèìàíîãî òà
ô³çè÷íî¿ íàðóãè íàä íèì. Ñóòü ä³ÿëüíîñò³ Êîì³òåòó ïîëÿãàº â ïîøóêó ñïîñîá³â çâåäåííÿ ïîä³áíîãî ðèçèêó äî àáñîëþòíîãî ì³í³ìóìó, àëå
áåç íåâèïðàâäàíîãî ÷èíåííÿ ïåðåïîí ïîë³ö³¿ â íàëåæíîìó âèêîíàíí³
¿¿ îáîâ’ÿçê³â. Êîì³òåò â³äçíà÷àº, ùî ó ê³ëüêîõ êðà¿íàõ çàîõî÷óþòüñÿ
ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ó ïðàêòèö³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ïîë³ö³¿ îñ³á,
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ïîçáàâëåíèõ âîë³; âîäíî÷àñ, âèñíîâêè Êîì³òåòó òàêîæ ó ÷èñëåííèõ
âèïàäêàõ ñâ³ä÷àòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøî¿ ïèëüíî¿ ïîçèö³¿.
34. Äîïèòóâàííÿ ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â
ìàº çä³éñíþâàòèñü ôàõ³âöÿìè ³ áóäå çàäîâ³ëüíèì ó ðàç³ îòðèìàííÿ
íèìè ñïåö³àëüíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Íàñàìïåðåä òðåáà ÿêîìîãà ÿñíî âèçíà÷èòè ÷³òêó ö³ëü ïðîâåäåííÿ äîïèòó: òàêîþ ö³ëëþ ìàº
áóòè îòðèìàííÿ òî÷íî¿ é äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ çàäëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðàâäè ùîäî ïèòàíü, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ, à íå çàäëÿ îòðèìàííÿ
ç³çíàííÿ â³ä îñîáè, ÿêó ñï³âðîá³òíèêè ïîë³ö³¿, êîòð³ ïðîâîäÿòü äîïèò, âæå ââàæàþòü âèíóâàòîþ. Äîäåðæàííþ ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ ñëóæá çàçíà÷åíî¿ âèùå ö³ë³ çíà÷íî ñïðèÿòèìå, îêð³ì â³äïîâ³äíî¿ ï³äãîòîâêè, ðîçðîáêà êîäåêñó ïîâåä³íêè ïðè äîïèòóâàíí³
îñ³á, ÿê³ ï³äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â.
35. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ³íñïåêòîðè Êîì³òåòó ñï³ëêóâàëèñü ³ç
çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ïîçáàâëåíèõ âîë³ îñ³á ó ð³çíèõ êðà¿íàõ; ö³ îñîáè
äîñòîâ³ðíî ñêàðæèëèñü, ùî ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿, ïðàãíó÷è îòðèìàòè
ç³çíàííÿ, ï³ääàâàëè ¿õ ô³çè÷íîìó íàñèëüñòâó òà â ³íàêø³ ñïîñîáè
âäàâàëèñü äî ïîãðîç ³ çàëÿêóâàíü. Âî÷åâèäü çðîçóì³ëî, ùî ñèñòåìà
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîñóääÿ, ÿêà ââàæàº ç³çíàííÿ ãîëîâíèì äîêàçîì
âèíè, çàîõî÷óº ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â, êîòð³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â, – ³ íà êîòðèõ ÷àñòî òèñíóòü, âèìàãàþ÷è ðåçóëüòàòó, – çàñòîñîâóâàòè ìåòîäè ô³çè÷íîãî ÷è ïñèõîëîã³÷íîãî ïðèìóøåííÿ. Â êîíòåêñò³ çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì òà ³íøèì ôîðìàì æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ðîçðîáêà ìåòîäèêè
êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàñòîñîâóâàííÿ ÿêî¿ óìîæëèâèòü ìåíøå ïîêëàäàííÿ íà ç³çíàííÿ òà ³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ÷è â³äîìîñò³, îòðèìàí³
øëÿõîì äîïèò³â, ïðè çàñóäæåíí³ âèíóâàòèõ.
36. Çä³éñíåííÿ åëåêòðîííèõ çàïèñ³â (òîáòî àóä³î – ÷è â³äåîçàïèñ³â)
ïðîâåäåíèõ ïîë³ö³ºþ äîïèò³â º âàæëèâîþ äîäàòêîâîþ ãàðàíò³ºþ çàïîá³ãàííÿ æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ ³ç çàòðèìàíèìè. Êîì³òåò ³ç çàäîâîëåííÿì â³äçíà÷àº, ùî ê³ëüê³ñòü êðà¿í, äå ðîçãëÿäàºòüñÿ çàïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ïðàêòèêè, íàðàç³ çðîñòàº. Ïîä³áíà ïðàêòèêà ïðèçâåäå äî íàÿâíîñò³
ïîâíîãî é àâòåíòè÷íîãî çàïèñó ïåðåá³ãó äîïèò³â ³ â³äòàê çíà÷íî ïîëåãøèòü ðîçñë³äóâàííÿ áóäü-ÿêèõ òâåðäæåíü ùîäî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ. Öå â³äïîâ³äàº ÿê ³íòåðåñàì îñ³á, ç ÿêèìè æîðñòîêî ïîâîäèëèñü ó
ïîë³ö³¿, òàê ³, âîäíî÷àñ, ³íòåðåñàì ïîë³öåéñüêèõ, êîòðèõ áåçï³äñòàâíî
îáâèíóâà÷óþòü ó ô³çè÷íèõ ÷è ïñèõîëîã³÷íèõ çíóùàííÿõ. Íàÿâí³ñòü
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çàïèñ³â çä³éñíåíèõ ïîë³ö³ºþ äîïèò³â òàêîæ çìåíøèòü â³ðîã³äí³ñòü íàâìèñíî¿ â³äìîâè ï³äñóäíèõ â³ä ïîïåðåäíüî äàíèõ ñâ³ä÷åíü.
37. ²íñïåêòîðàì Êîì³òåòó íåîäíîðàçîâî òà íå â îäí³é êðà¿í³ äîâîäèëîñü áà÷èòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ äîïèò³â, îäèí âèä ÿêèõ íå ì³ã íå
ëÿêàòè; íàïðèêëàä, ñóö³ëüíèé ÷îðíèé êîë³ð ³ ÿñêðàâå ñâ³òëî, ÿêå òî÷å÷íî ñïðÿìîâóºòüñÿ íà äîïèòóâàíó îñîáó. Òàêîãî ðîäó ïðèì³ùåííÿì íåìà ì³ñöÿ â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ.
Ïðèì³ùåííÿ äëÿ äîïèò³â ìàþòü áóòè íàëåæíî îñâ³òëåí³, îïàëåí³ òà âåíòèëüîâàí³; êð³ì òîãî, âñ³ ó÷àñíèêè ïðîöåñó ìàþòü îäíàêîâî çðó÷íî ðîçì³ñòèòèñü íà ñõîæèõ çà äèçàéíîì ñò³ëüöÿõ. Ïðàö³âíèê
ïîë³ö³¿, ÿêèé ïðîâîäèòü äîïèò, íå ìàº ðîçòàøîâóâàòèñü òàê, ùîáè
äîì³íóâàòè íàä ï³äîçðþâàíèì, – òîáòî, â³í íå ìàº ñèä³òè àí³ íà âèñîò³, àí³ íà â³äñòàí³. Ïðèì³ùåííÿ äëÿ äîïèò³â ìàþòü áóòè âèòðèìàí³
â íåéòðàëüí³é êîëüîðîâ³é ãàìì³.
38. Ïðåäñòàâíèêè Êîì³òåòó â îêðåìèõ êðà¿íàõ çóñòð³÷àëèñü ³ç
ïðàêòèêîþ çàâ’ÿçóâàííÿ î÷åé îñîáàì ï³ä âàðòîþ ó ïîë³ö³¿, îñîáëèâî
ï³ä ÷àñ äîïèò³â. Êîì³òåòó ïðîïîíóâàëèñü ð³çí³ òà, íåð³äêî, ñóïåðå÷ëèâ³ ïîÿñíåííÿ ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ùîäî ö³ëåé
ïîä³áíî¿ ïðàêòèêè. ²íôîðìàö³ÿ, íàêîïè÷åíà ïðîòÿãîì ðîê³â, äàº Êîì³òåòó ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ó áàãàòüîõ ÷è íàâ³òü ó ïåðåâàæí³é
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çàòðèìàíèì çàâ’ÿçóþòü î÷³, ùîáè âîíè ïîò³ì íå
ìîãëè óï³çíàòè ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ ç íèìè æîðñòîêî ïîâîäèëèñü.
Íàâ³òü çà óìîâè íåâæèòòÿ ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà çàâ’ÿçóâàííÿ î÷åé
çàòðèìàíîìó – ³, îñîáëèâî, ïðè ïðîâåäåíí³ äîïèòó – º ïî â³äíîøåííþ äî íüîãî óòèñêîì, êîòðèé ÷àñòî äîð³âíþº ïñèõîëîã³÷íî æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ. Êîì³òåò ðåêîìåíäóº ñóâîðî çàáîðîíèòè ïðàêòèêó
çàâ’ÿçóâàííÿ î÷åé îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä âàðòîþ ó ïîë³ö³¿.
39. Äîâîë³ ÷àñòî ïðåäñòàâíèêè Êîì³òåòó çíàõîäÿòü ó ïîë³öåéñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ òàê³ ï³äîçð³ë³ ïðåäìåòè, ÿê äåðåâ’ÿí³ êèéêè, ðó÷êè
â³ä øâàáð, áåéñáîëüí³ áèòè, ìåòàëåâ³ ñòðèæí³, âàæê³ øìàòè êàáåëþ
àáî ìóëÿæ³ ï³ñòîëåò³â ÷è íîæ³â. Âèÿâëåííÿ òàêèõ ïðåäìåò³â íåîäíîðàçîâî ï³äêð³ïëþâàëî çðîáëåí³ ïðåäñòàâíèêàì Êîì³òåòó çàÿâè îñ³á,
ÿê³ ñòâåðäæóâàëè, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâàõ
ï³ä âàðòîþ òàêèìè ïðåäìåòàìè ¿õ çàëÿêóâàëè ³/ àáî áèëè.
Ïðåäñòàâíèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â íàé÷àñò³øå êàæóòü, ùî
òàê³ ïðåäìåòè áóëè êîíô³ñêîâàí³ ó ï³äîçðþâàíèõ ³ áóäóòü âèêîðèñòàí³
â ÿêîñò³ äîêàç³â. Îäíàê, òîé ôàêò, ùî ïîä³áí³ ïðåäìåòè í³êîëè íå
ìàþòü í³ÿêîãî ìàðêóâàííÿ ³ ÷àñòî º ðîçêèäàíèìè ïî âñüîìó ïðè-
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
ì³ùåíí³ (÷è íàâ³òü ñõîâàíèìè çà çàâ³ñàìè àáî â øàôàõ), ñïîíóêàº äî
ñêåïòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî òàêî¿ âåðñ³¿ ïðàâîîõîðîíö³â. Ùîáè ðîçâ³ÿòè ïðèïóùåííÿ â³äíîñíî íåïðàâîì³ðíî¿ ïîâåä³íêè ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â
³ îäíî÷àñíî â³äâåðíóòè ïîòåíö³éíó íåáåçïåêó ÿê äëÿ ïåðñîíàëó, òàê
³ äëÿ çàòðèìàíèõ, ïîë³ö³ÿ çàâæäè ìàº íàëåæíî ìàðêóâàòè âñ³ âèëó÷åí³ ïðåäìåòè, ÿê³ íàäàë³ ô³ãóðóâàòèìóòü â ÿêîñò³ äîêàç³â, ðåºñòðóâàòè ¿õ ³ çáåð³ãàòè â ñïåö³àëüíî îñíàùåíîìó ïðèì³ùåíí³. Áóäü-ÿê³
³íø³ ïîä³áí³ ïðåäìåòè í³êîëè íå ìàþòü çíàõîäèòèñü ó ïðèì³ùåííÿõ
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.
40. Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³òåò íàïîëÿãàâ íà çàáåçïå÷åíí³ òðüîõ îñíîâíèõ ïðàâ îñ³á, çàòðèìàíèõ ïîë³ö³ºþ: öå ïðàâî íà
äîñòóï äî àäâîêàòà, ïðàâî áóòè îãëÿíóòèì ë³êàðåì ³ ïðàâî íà ñïîâ³ùåííÿ ðîäè÷à àáî ³íøî¿ òðåòüî¿ ñòîðîíè, íà ðîçñóä çàòðèìàíîãî, ïðî ôàêò
éîãî çàòðèìàííÿ. Áàãàòî äåðæàâ âäàëèñü äî çàõîä³â, ðåêîìåíäîâàíèõ
Êîì³òåòîì ³ ñïðÿìîâàíèõ íà çàïðîâàäæåííÿ ÷è êðàùå çàáåçïå÷åííÿ
òàêèõ ïðàâ. Çîêðåìà, ïðàâî íà äîïîìîãó àäâîêàòà ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ïîë³ö³¿ øèðîêî âèçíàºòüñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ, ÿê³
â³äâ³äóþòüñÿ ³íñïåêòîðàìè Êîì³òåòó, à ò³ íå÷èñëåíí³ êðà¿íè, äå öå
ïðàâî ùå íå ³ñíóº, ìàþòü ïëàíè ùîäî éîãî çàïðîâàäæåííÿ.
41. Óò³ì, ó ê³ëüêîõ êðà¿íàõ ç ïîì³òíîþ íåîõîòîþ äîäåðæóþòü ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ùîäî ãàðàíòóâàííÿ çàòðèìàíîìó äîïîìîãè àäâîêàòà ç ìîìåíòó éîãî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó. Â äåÿêèõ êðà¿íàõ çàòðèìàí³
ïîë³ö³ºþ îñîáè îòðèìóþòü òàêå ïðàâî ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîáóäóòü
ï³ä âàðòîþ ïðîòÿãîì ïåâíîãî, âèçíà÷åíîãî â çàêîí³ ÷àñó; â ³íøèõ
êðà¿íàõ çàòðèìàíèé íàáóâàº ïðàâà íà äîïîìîãó àäâîêàòà ëèøå ç ìîìåíòó, êîëè éîãî îô³ö³éíî îãîëîøóþòü «ï³äîçðþâàíèì».
Êîì³òåò áàãàòîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî, ÿê ñâ³ä÷èòü éîãî äîñâ³ä, íåáåçïåêà çàëÿêóâàíü ³ ô³çè÷íî¿ æîðñòîêîñò³ ïî â³äíîøåííþ
äî çàòðèìàíî¿ îñîáè º íàéá³ëüøîþ ó ÷àñ â³äðàçó ïî âçÿòò³ ¿¿ ï³ä âàðòó. Îòæå, ìîæëèâ³ñòü çàòðèìàíèõ çàëó÷èòè ñâîãî àäâîêàòà ñàìå ó
öåé ïðîì³æîê ÷àñó ñòàíîâèòü çàñàäíó ãàðàíò³þ â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ. ²ñíóâàííÿ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåêîíëèâî âïëèâàòèìå íà
òèõ, õòî ìîæå ñõèëÿòèñü äî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³ç çàòðèìàíèìè;
á³ëüø òîãî, àäâîêàò äîáðå çíàòèìå, äî ÿêèõ ä³é óäàòèñü, ÿêùî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ñïðàâä³ òðàïèòüñÿ. Êîì³òåò âèçíàº, ùî çà âèíÿòêîâèõ îáñòàâèí çàõèñò çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ïîë³öåéñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå óíåîáõ³äíèòè äåÿêå â³äêëàäåííÿ ìîæëèâîñò³ çàòðèìàíîãî
ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç àäâîêàòîì, íà êàíäèäàòóð³ ÿêîãî â³í íàïîëÿãàº.
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Îäíàê, ïîä³áí³ îáñòàâèíè íå ïîâèíí³ ïðèçâåñòè äî òîãî, ùîáè çàòðèìàíèé ïðîòÿãîì óñüîãî öüîãî ÷àñó âçàãàë³ íå ìàâ àäâîêàòñüêî¿ äîïîìîãè: éîìó òðåáà çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñü ³ç ³íøèì,
íåçàëåæíèì àäâîêàòîì.
Ïðàâî íà äîïîìîãó àäâîêàòà ìàº âêëþ÷àòè ïðàâî áåñ³äóâàòè ç
íèì â³÷-íà-â³÷. Ó ïðèíöèï³, çàòðèìàíîìó ìàº áóòè íàäàíå ïðàâî íà
ïðèñóòí³ñòü éîãî àäâîêàòà íà âñ³õ äîïèòàõ, ùî ¿õ ïðîâîäèòü ïîë³ö³ÿ.
Ïðèðîäíî, öå íå ìàº ïîçáàâëÿòè ïîë³ö³þ ìîæëèâîñò³ äîïèòàòè çàòðèìàíîãî ïî íåâ³äêëàäíèõ ïèòàííÿõ çà â³äñóòíîñò³ àäâîêàòà (ÿêùî
â³í íå ìîæå îäðàçó ç’ÿâèòèñü) ÷è âèêëþ÷àòè çàì³íó àäâîêàòà, ÿêèé
çàâàæàº íàëåæíîìó õîäó ðîçñë³äóâàííÿ.
Êîì³òåò òàêîæ çíîâ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïðàâî íà àäâîêàòà ìàº íàëåæàòè íå ò³ëüêè ï³äîçðþâàíèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ
çëî÷èí³â, àëå é òèì, êîãî çàêîí çîáîâ’ÿçóº ç’ÿâèòèñü – é ÿêèéñü ÷àñ
ïðîâåñòè – ó ïîë³öåéñüêîìó ïðèì³ùåíí³ – íàïðèêëàä, îñîáàì, ÿê³
ô³ãóðóþòü â ÿêîñò³ «ñâ³äê³â».
Äëÿ òîãî, ùîáè ïðàâî íà àäâîêàòà åôåêòèâíî çàáåçïå÷óâàëîñü
íà ïðàêòèö³, íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè â³äïîâ³äíó ïðîöåäóðó äëÿ îñ³á,
ÿê³ íå ìàþòü ô³íàíñîâî¿ çìîãè îïëàòèòè ïîñëóãè àäâîêàòà.
42. Îñîáàì, ÿêèõ òðèìàþòü ó ïîë³ö³¿ ï³ä âàðòîþ, çàêîí ìàº íàäàâàòè ïðàâî áóòè îãëÿíóòèì ë³êàðåì. ²íøèìè ñëîâàìè, ÿêùî îñîáà
âèìàãàº ìåäè÷íîãî îãëÿäó, ë³êàð ìàº áóòè âèêëèêàíèé íåãàéíî, à
ïðåäñòàâíèêè ïîë³ö³¿ íå ïîâèíí³ â³äñ³þâàòè àí³ÿê³ ïîä³áí³ âèìîãè.
Á³ëüø òîãî, ïðàâî áóòè îãëÿíóòèì ë³êàðåì ìàº âêëþ÷àòè ïðàâî çàòðèìàíîãî áóòè îãëÿíóòèì òèì ë³êàðåì, íà ÿêîìó â³í çóïèíèòü ñâ³é
âèá³ð (äîäàòêîâî äî áóäü-ÿêîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó, çä³éñíåíîãî ë³êàðåì, ÿêîãî âèêëèêàëà ïîë³ö³ÿ).
Âñ³ ìåäè÷í³ îãëÿäè çàòðèìàíèõ ïîë³ö³ºþ îñ³á ìàþòü ïðîâîäèòü
òàê, ùîáè ðîçìîâó ì³æ çàòðèìàíèì ³ ë³êàðåì í³êîëè íå áóëî ÷óòíî ³
òàêîæ íå áóëî âèäíî (îêð³ì âèïàäê³â, êîëè ñàì ë³êàð âèìàãàº ³íàêøîãî) ïðåäñòàâíèêàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.
Òàêîæ âàæëèâî, ùîáè âñ³ îñîáè, çâ³ëüíåí³ ç-ï³ä ïîë³öåéñüêî¿
âàðòè áåç ïîñòàííÿ ïåðåä ñóääåþ, ìàëè ïðàâî áåçïîñåðåäíüî âèìàãàòè ìåäè÷íîãî îãëÿäó/ ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè ó/â³ä ë³êàðÿ, âèçíàíîãî ñóäîâî-ìåäè÷íèì åêñïåðòîì.
43. Ïðàâî çàòðèìàíîãî íà òå, ùîáè ïðî éîãî çàòðèìàííÿ ïîâ³äîìèëè òðåò³é ñòîðîí³, ìàº, ó ïðèíöèï³, áóòè ãàðàíòîâàíå ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïåðåáóâàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ïîë³ö³¿. Êîì³òåò, çâè÷àéíî, óñâ³äîìëþº,
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ùî çä³éñíåííÿ öüîãî ïðàâà ìîæå ï³äëÿãàòè ïåâíèì âèêëþ÷åííÿì,
çàðàäè çàõèñòó çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ïîë³öåéñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
Îäíàê, ïîä³áí³ âèíÿòêè ìàþòü áóòè ÷³òêî âèçíà÷åíèìè ³ æîðñòêî
îáìåæåíèìè â ÷àñ³, à çàñòîñóâàííÿ âèíÿòêîâî¿ ïðîöåäóðè ìàº ñóïðîâîäæóâàòèñü â³äïîâ³äíèìè ãàðàíò³ÿìè (íàïðèêëàä, ðåºñòðàö³ÿ íà
ïèñüì³ íåîáõ³äíîñò³ â³äêëàñòè ñïîâ³ùåííÿ ïðî çàòðèìàííÿ, ³ç çàçíà÷åííÿì ï³äñòàâ, ³ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà â³äêëàäåííÿ ñïîâ³ùåííÿ â³ä ñòàðøîãî çà ïîñàäîþ ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, íå
ïîâ’ÿçàíîãî ç ðîçñë³äóâàííÿì ö³º¿ ñïðàâè, àáî â³ä ïðîêóðîðà).
44. Ïðàâà ïîçáàâëåíèõ âîë³ îñ³á áóäóòü íå íàäòî âàðòèìè, ÿêùî
òàê³ îñîáè ïðî íèõ íå çíàþòü. Â³äòàê, íåîáõ³äíî, ùîáè îñîáàì, ÿêèõ
ïîë³ö³ÿ áåðå ï³ä âàðòó, ÷³òêî ïîâ³äîìëÿëè ïðî ¿õí³ ïðàâà, áåç çâîë³êàíü ³ ìîâîþ, ÿêó âîíè ðîçóì³þòü. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàçíà÷åíîãî
ñë³ä çàïðîâàäèòè ñèñòåìó íàäàííÿ êîæíîìó çàòðèìàíîìó, íà ñàìîìó
ïî÷àòêó éîãî ïåðåáóâàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñïåö³àëüíî¿ ôîðìè ³ç ÷³òêî
âèêëàäåíèìè ïðàâàìè. Á³ëüø òîãî, êîæíèé çàòðèìàíèé ìàº ðîçïèñàòèñü, ùî éîãî ïî³íôîðìîâàíî ïðî â³äïîâ³äí³ ïðàâà.
45. Êîì³òåò íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ íà ðîë³ îðãàí³â ñóäîâî¿
âëàäè ³ ïðîêóðàòóðè ó â³äâåðíåíí³ æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ïîë³ö³¿ ³ç
çàòðèìàíèìè.
Íàïðèêëàä, âñ³ îñîáè, ÿê³ çàòðèìàí³ ïîë³ö³ºþ ³ ÿêèõ ïðîïîíóþòü
óòðèìóâàòè ï³ä âàðòîþ äî ñóäó, ìàþòü îñîáèñòî ïîñòàòè ïåðåä ñóääåþ, êîòðèé ïðèéìå â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ; â äåÿêèõ êðà¿íàõ, ÿê³ â³äâ³äóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêàìè Êîì³òåòó, òàêî¿ ïðàêòèêè íå ³ñíóº. ßêùî
ï³äîçðþâàíèé, ç ÿêèì æîðñòîêî ïîâîäèëèñü, â÷àñíî ïîñòàíå ïåðåä
ñóääåþ, â³í çìîæå ïîäàòè ñêàðãó. Á³ëüø òîãî, íàâ³òü çà óìîâè íåïîäàííÿ ñêàðãè ñóääÿ çìîæå ñâîº÷àñíî âæèòè íàëåæíèõ çàõîä³â ó ðàç³
íàÿâíîñò³ îçíàê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ (çîêðåìà, âèäèì³ ïîøêîäæåííÿ, çàãàëüíèé âèãëÿä çàòðèìàíîãî ÷è éîãî ïîâåä³íêà).
Çðîçóì³ëî, ùî ó âèïàäêàõ íàÿâíîñò³ îçíàê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ïîë³ö³¿ ñóääÿ ìàº âæèòè ïîòð³áíèõ çàõîä³â. Îòæå, ó âñ³õ âèïàäêàõ,
êîëè ï³äîçðþâàí³ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â, ÿê³ ïîñòàëè
ïåðåä ñóääåþ ï³ñëÿ ïåðåáóâàííÿ ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, ñòâåðäæóþòü,
ùî ç íèìè æîðñòîêî ïîâîäèëèñü, ñóääÿ ìàº ïèñüìîâî çàïðîòîêîëþâàòè òàê³ ñêàðãè, íåãàéíî ïðèçíà÷èòè ñóäîâî-ìåäè÷íó åêñïåðòèçó
³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ðîçñë³äóâàííÿ çàÿâëåíèõ òâåðäæåíü. Òàêèõ
çàõîä³â ñë³ä âæèâàòè íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è íà îñîá³, ÿêà ïåðåáóâàëà
ï³ä âàðòîþ, º âèäèì³ çîâí³øí³ ïîøêîäæåííÿ. Á³ëüø òîãî, íàâ³òü çà
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â³äñóòíîñò³ êîíêðåòíèõ òâåðäæåíü ïðî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ñóääÿ
ìàº ïðèçíà÷àòè ñóäîâî-ìåäè÷íó åêñïåðòèçó â óñ³õ âèïàäêàõ, êîëè º
ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïîñòàëà ïåðåä íèì îñîáà ìîãëà ïîñòðàæäàòè
â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç íåþ.
Ñóìë³ííå ðîçñë³äóâàííÿ ñóäîâèìè òà ³íøèìè â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè âñ³õ ñêàðã ïðî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ïîë³ö³¿ ³ç çàòðèìàíèìè ³,
êîëè òðåáà, ïðèçíà÷åííÿ íàëåæíîãî ïîêàðàííÿ ìàòèìóòü ïîòóæíèé
ñòðèìóþ÷èé åôåêò. Ç ³íøîãî áîêó, íåâæèòòÿ çãàäàíèìè îðãàíàìè ä³ºâèõ çàõîä³â çà îòðèìàíèìè ñêàðãàìè îçíà÷àòèìå, ùî ïðàâîîõîðîíö³,
ñõèëüí³ äî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³ç çàòðèìàíèìè, øâèäêî ä³éäóòü
âèñíîâêó ïðî áåçêàðí³ñòü âëàñíèõ â÷èíê³â.
46. Ïåâí³ îáñòàâèíè ïîäåêîëè âèìàãàþòü ïðîâåäåííÿ ïîë³ö³ºþ äîäàòêîâèõ äîïèò³â îñ³á, ÿê³ äî ñóäó ïåðåáóâàþòü â òþðì³. Êîì³òåò ââàæàº, ùî ç òî÷êè çîðó ïîïåðåäæåííÿ æîðñòîêîñòåé êðàùå, ùîáè òàê³
äîïèòè ïðîâîäèëèñü íå â ïîë³ö³¿, à ó â³äïîâ³äíîìó òþðåìíîìó çàêëàä³.
Ïåðåäàííÿ îñ³á, ÿê³ äî ñóäó ïåðåáóâàþòü ó òþðì³, ï³ä âàðòó ïîë³ö³¿ äëÿ
ïîäàëüøèõ äîïèò³â ìàº çàïèòóâàòèñü ³ äîçâîëÿòèñü ëèøå òîä³, êîëè º
áåçóìîâíî íåîáõ³äíèì. Òàêîæ îáîâ’ÿçêîâèì º òå, ùîáè çà ïîä³áíèõ âèíÿòêîâèõ îáñòàâèí ïîâåðíåííÿ àðåøòîâàíîãî ï³ä âàðòó ïîë³ö³¿ éîìó
çàáåçïå÷óâàëèñü òðè ïðàâà, îïèñàí³ â ïï. 40 – 43.
47. Ïåðåáóâàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ïîë³ö³¿ òðèâàº (÷è, ïðèíàéìí³,
ìàº òðèâàòè) äîâîë³ íåäîâãî. Óò³ì, óìîâè óòðèìàííÿ â ïîë³öåéñüêèõ
êàìåðàõ ìàþòü â³äïîâ³äàòè ïåâíèì îñíîâíèì âèìîãàì.
Âñ³ ïîë³öåéñüê³ êàìåðè ïîâèíí³ áóòè ÷èñòèìè ³ ìàòè íàëåæíèé
ðîçì³ð1 – ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ìîæóòü òàì çíàõîäèòèñü – à
òàêîæ â³äïîâ³äíå îñâ³òëåííÿ (äîñòàòíº äëÿ ÷èòàííÿ ó ÷àñ, ùî íå â³äâîäèòüñÿ äëÿ ñíó) ³ âåíòèëÿö³þ. Áàæàíî, ùîáè êàìåðè ìàëè ïðèðîäíå îñâ³òëåííÿ. Îêð³ì öüîãî, êàìåðè ìàþòü áóòè îáëàäíàí³ çàñîáàìè
äëÿ â³äïî÷èíêó (íàïðèêëàä, çàêð³ïëåíèì ñò³ëüöåì àáî çàêð³ïëåíîþ
ëàâêîþ); îñîáè, ÿê³ ïîâèíí³ ïðîâåñòè í³÷ â ì³ñö³ òðèìàííÿ, ìàþòü
áóòè çàáåçïå÷åí³ ÷èñòèìè ìàòðàöîì òà êîâäðàìè.
Îñîáàì, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ â ïîë³ö³¿, ñë³ä äîçâîëÿòè
ñïðàâëÿòè ïðèðîäí³ ïîòðåáè â ÷àñ, êîëè âîíè òîãî çàáàæàþòü, â ÷èñòèõ ³ ïðèñòîéíèõ óìîâàõ; ¿ì òàêîæ ñë³ä íàäàâàòè â³äïîâ³äíó ìîæëèâ³ñòü äëÿ óìèâàííÿ. Ö³ îñîáè ïîâèíí³ áóòè çàáåçïå÷åí³ ïèòíîþ
1

Ùî ñòîñóºòüñÿ ðîçì³ð³â ïîë³öåéñüêèõ êàìåð, äèâ. òàêîæ ïóíêò 43 Äðóãî¿ Çàãàëüíî¿ Äîïîâ³ ä³ (CPT/Inf (92) 3).

317

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
âîäîþ ³, ó â³äâåäåíèé äëÿ öüîãî ÷àñ, õàð÷óâàííÿì, âêëþ÷àþ÷è, ÿê
ì³í³ìóì îäèí ðàç íà äåíü, ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ (ùîñü á³ëüø ñóòòºâå, í³æ áóòåðáðîä). Îñîáàì, ÿêèõ òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ 24 ãîäèíè
àáî äîâøå, òðåáà, ÿêùî öå ìîæëèâî, ùîäíÿ ïðîïîíóâàòè ïðîãóëÿíêè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.
Ïðåäñòàâíèêè Êîì³òåòó ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³é áà÷èëè ÷èìàëî ì³ñöü
ïåðåáóâàííÿ çàòðèìàíèõ, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü çàçíà÷åíèì ì³í³ìàëüíèì ñòàíäàðòàì. Òàêèé ñòàí ñïðàâ îñîáëèâî øêîäèòü òèì, õòî ïîò³ì,
ï³ñëÿ ê³ëüêîõ äí³â ïåðåáóâàííÿ, áåç íàëåæíèõ õàð÷³â òà â³äïî÷èíêó, â íåïðèéíÿòíî îáëàøòîâàíèõ êàìåðàõ, áðóäíèìè é íåîõàéíèìè
ïîñòàþòü ïåðåä ñóääåþ.
48. Îáîâ’ÿçêè ïîë³ö³¿ ç äîãëÿäó çà îñîáàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó
íå¿ ï³ä âàðòîþ, âêëþ÷àþòü ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè ³ îñîáèñòî¿ íåäîòîðêàííîñò³ çàòðèìàíèõ. Â³äòàê, íàëåæíèé ìîí³òîðèíã ì³ñöü óòðèìàííÿ º íåâ³ä’ºìíèì ñêëàäíèêîì çàçíà÷åíèõ îáîâ’ÿçê³â. Íåîáõ³äíî
âäàòèñü äî çàõîä³â, ÿê³ â áóäü-ÿêèé ÷àñ óìîæëèâëþâàòèìóòü êîíòàêò
çàòðèìàíèõ ³ç ïåðñîíàëîì ì³ñöÿ óòðèìàííÿ.
Ó ö³ëîìó ðÿä³ âèïàäê³â ³íñïåêòîðè Êîì³òåòó íàòðàïëÿëè íà êàìåðè, ÿê³ áóëè ðîçòàøîâàí³ äàëåêî â³ä êàá³íåò³â ÷è ïðèì³ùåíü, äå
çàçâè÷àé ïðèñóòí³ ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿, ³ ÿê³ íå ìàëè í³ÿêèõ çàñîá³â
(ÿê, íàïðèêëàä, ñèñòåìè âèêëèêó) äëÿ ïðèâåðíåííÿ óâàãè ïîë³öåéñüêèõ. Çà òàêèõ îáñòàâèí çíà÷íî çðîñòàº íåáåçïåêà íåñâîº÷àñíîãî âòðó÷àííÿ â óñ³ëÿê³ ìîæëèâ³ ³íöèäåíòè (íàñèëüñòâî ñåðåä çàòðèìàíèõ,
ñïðîáè ñàìîãóáñòâà, ïîæåæ³, òîùî).
49. Êîì³òåò âæå âèñëîâëþâàâ ñâî¿ çàíåïîêîºííÿ ùîäî ïîøèðåíî¿
â äåÿêèõ êðà¿íàõ ïðàêòèêè, êîëè â ïîë³öåéñüê³é ñòðóêòóð³ êîæíèé
îïåðàòèâíèé â³ää³ë (ïî áîðîòüá³ ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â,
áîðîòüá³ ç òåðîðèçìîì, áîðîòüá³ ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ³ ò.ä.)
ìàº âëàñíå ì³ñöå äëÿ óòðèìàííÿ âçÿòèõ ï³ä âàðòó îñ³á, ó ÿêîìó ïðàöþþòü ñï³âðîá³òíèêè öüîãî æ â³ää³ëó. Êîì³òåò ââàæàº, ùî ïîä³áíà
ñèñòåìà ìàº ïîñòóïèòèñü ì³ñöåì ïðàêòèö³ öåíòðàë³çîâàíîãî óòðèìàííÿ âçÿòèõ ï³ä âàðòó, ³ ùî â ì³ñö³ óòðèìàííÿ ìàþòü ïðàöþâàòè
ñï³âðîá³òíèêè, ÿê³ îòðèìàëè â³äïîâ³äíó ñïåö³àëüíó ï³äãîòîâêó. Òàêà
ñèñòåìà íåîäì³ííî ïðèçâåäå äî êðàùèõ ðåçóëüòàò³â ó çàïîá³ãàíí³ êàòóâàííÿì. Á³ëüø òîãî, çâ³ëüíåííÿ îêðåìèõ îïåðàòèâíèõ â³ää³ë³â â³ä
îáîâ’ÿçê³â ³ç óòðèìàííÿ ïîçáàâëåíèõ âîë³ ìîæå äàòè ÷èìàë³ ïåðåâàãè
ç òî÷êè çîðó óïðàâë³ííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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50. Íàñàìê³íåöü, âàæëèâó ðîëü ó çàïîá³ãàíí³ æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ ïîë³ö³¿ ³ç çàòðèìàíèìè îñîáàìè ³, â ö³ëîìó, â çàáåçïå÷åíí³
çàäîâ³ëüíèõ óìîâ óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå ç³ãðàòè ³íñïåêòóâàííÿ
ïîë³öåéñüêèõ çàêëàä³â íåçàëåæíèì ïîâíîâàæíèì îðãàíîì. Åôåêòèâí³ñòü çä³éñíþâàíèõ òàêèì îðãàíîì ³íñïåêö³é ñóòòºâî çðîñòå, ÿêùî
âîíè áóäóòü ÿê ðåãóëÿðíèìè, òàê ³ íåñïîä³âàíèìè, à ïðåäñòàâíèêè
³íñïåêö³éíîãî îðãàíó ìàòèìóòü çìîãó ðîçïèòóâàòè çàòðèìàíèõ â³÷íà-â³÷. Á³ëüø òîãî, ³íñïåêö³éíèé îðãàí ìàº äîñë³äæóâàòè âñ³ àñïåêòè
óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ: ïðîòîêîëþâàííÿ ôàêò³â çàòðèìàííÿ, íàäàííÿ çàòðèìàíèì ³íôîðìàö³¿ ïðî ¿õí³ ïðàâà, ôàêòè÷íå çä³éñíåííÿ öèõ
ïðàâ (³, íàñàìïåðåä, òðüîõ ïðàâ, âèêëàäåíèõ ó ïï. 40 – 43), äîäåðæàííÿ ïðàâèë ùîäî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³
êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â, ³ ìàòåð³àëüí³ óìîâè óòðèìàííÿ.
Âèñíîâêè çàçíà÷åíîãî âèùå ³íñïåêö³éíîãî îðãàíó ìàþòü ïåðåäàâàòèñü íå ò³ëüêè ïîë³ö³¿, àëå é ³íøèì âëàäíèì ñòðóêòóðàì, ÿê³ º
íåçàëåæíèìè â³ä ïîë³ö³¿.

319

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè

Європейська конвенція про захист прав людини
і основоположних свобод
зі змінами, внесеними Протоколом № 11
Óðÿäè äåðæàâ – ÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öþ Êîíâåíö³þ,
áåðó÷è äî óâàãè Çàãàëüíó äåêëàðàö³þ ïðàâ ëþäèíè, ïðîãîëîøåíó
Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåºþ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é 10 ãðóäíÿ 1948
ðîêó,
áåðó÷è äî óâàãè òå, ùî öÿ Äåêëàðàö³ÿ ìàº íà ìåò³ çàáåçïå÷èòè
çàãàëüíå òà åôåêòèâíå âèçíàííÿ ³ äîäåðæàííÿ ïðîãîëîøåíèõ ó í³é
ïðàâ,
áåðó÷è äî óâàãè òå, ùî ìåòîþ Ðàäè ªâðîïè º äîñÿãíåííÿ ò³ñí³øîãî
ºäíàííÿ ì³æ ¿¿ ÷ëåíàìè ³ ùî îäíèì ³ç çàñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè º
çàáåçïå÷åííÿ ³ ðîçâèòîê ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä,
çíîâó ï³äòâåðäæóþ÷è ñâîþ ãëèáîêó â³ðó â ò³ îñíîâîïîëîæí³ ñâîáîäè, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ï³äâàëèíè ñïðàâåäëèâîñò³ òà ìèðó â óñüîìó ñâ³ò³ ³
ÿê³ íàéêðàùèì ÷èíîì çàáåçïå÷óþòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, çàâäÿêè ä³ºâ³é
ïîë³òè÷í³é äåìîêðàò³¿, à ç ³íøîãî áîêó, çàâäÿêè ñï³ëüíîìó ðîçóì³ííþ ³
äîäåðæàííþ ïðàâ ëþäèíè, â³ä ÿêèõ âîíè çàëåæàòü,
ñïîâíåí³ ð³øó÷îñò³, ÿê óðÿäè ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, ùî º îäíîäóìöÿìè ³ ìàþòü ñï³ëüíó ñïàäùèíó ïîë³òè÷íèõ òðàäèö³é, ³äåàë³â,
ñâîáîäè ³ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, çðîáèòè ïåðø³ êðîêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
êîëåêòèâíîãî ãàðàíòóâàííÿ ïåâíèõ ïðàâ, ïðîãîëîøåíèõ ó Çàãàëüí³é
äåêëàðàö³¿,
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1. Зобов’язання додержувати поваги до прав людини

Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè ãàðàíòóþòü êîæíîìó õòî, ïåðåáóâàº
ï³ä ¿õíüîþ þðèñäèêö³ºþ, ïðàâà ³ ñâîáîäè, âèçíà÷åí³ â ðîçä³ë³ I ö³º¿
Êîíâåíö³¿.
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Розділ I. Права і свободи
Стаття 2. Право на життя

1. Ïðàâî êîæíîãî íà æèòòÿ îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Í³êîãî íå
ìîæå áóòè óìèñíî ïîçáàâëåíî æèòòÿ ³íàêøå í³æ íà âèêîíàííÿ ñìåðòíîãî âèðîêó ñóäó, âèíåñåíîãî ï³ñëÿ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîí ïåðåäáà÷àº òàêå ïîêàðàííÿ.
2. Ïîçáàâëåííÿ æèòòÿ íå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òàêå, ùî â÷èíåíå íà
ïîðóøåííÿ ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî âîíî º íàñë³äêîì âèêëþ÷íî íåîáõ³äíîãî çàñòîñóâàííÿ ñèëè:

a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або
повстання.
Стаття 3. Заборона катування

Í³êîãî íå ìîæå áóòè ï³ääàíî êàòóâàííþ àáî íåëþäñüêîìó ÷è
òàêîìó, ùî ïðèíèæóº ã³äí³ñòü, ïîâîäæåííþ àáî ïîêàðàííþ.
Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці

1. Í³êîãî íå ìîæíà òðèìàòè â ðàáñòâ³ àáî â ï³äíåâ³ëüíîìó ñòàí³.
2. Í³õòî íå ìîæå áóòè ïðèñèëóâàíèé âèêîíóâàòè ïðèìóñîâó ÷è
îáîâ’ÿçêîâó ïðàöþ.
3. Äëÿ ö³ëåé ö³º¿ ñòàòò³ çíà÷åííÿ òåðì³íà «ïðèìóñîâà ÷è îáîâ’ÿçêîâà ïðàöÿ» íå ïîøèðþºòüñÿ:

a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час
призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення свободи або під час умовного звільнення;
b) на будь-яку службу військового характеру або – у випадку, коли
особа відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у країнах, де така відмова визнається, – службу, яка вимагається замість
обов’язкової військової служби;
c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю
суспільства;
d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків.
321

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
Стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність

1. Êîæåí ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü. Í³êîãî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíî ñâîáîäè, êð³ì òàêèõ âèïàäê³â ³ â³äïîâ³äíî äî ïðîöåäóðè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì:

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним
судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого
обов’язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з
метою застосування наглядових заходів виховного характеру або
законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його
до компетентного органу;
e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків
або наркоманів чи бродяг;
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.
2. Êîæåí, êîãî çààðåøòîâàíî, ìàº áóòè íåãàéíî ïî³íôîðìîâàíèé
çðîçóì³ëîþ äëÿ íüîãî ìîâîþ ïðî ï³äñòàâè éîãî àðåøòó ³ ïðî áóäüÿêå îáâèíóâà÷åííÿ, âèñóíóòå ïðîòè íüîãî.
3. Êîæåí, êîãî çààðåøòîâàíî àáî çàòðèìàíî çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ï³äïóíêòó «ñ» ïóíêòó 1 ö³º¿ ñòàòò³, ìàº íåãàéíî ïîñòàòè ïåðåä
ñóääåþ ÷è ³íøîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ÿê³é çàêîí íàäàº ïðàâî çä³éñíþâàòè ñóäîâó âëàäó, ³ éîìó ìàº áóòè çàáåçïå÷åíî ðîçãëÿä ñïðàâè
ñóäîì óïðîäîâæ ðîçóìíîãî ñòðîêó àáî çâ³ëüíåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ. Òàêå çâ³ëüíåííÿ ìîæå áóòè îáóìîâëåíå ãàðàíò³ÿìè ç’ÿâèòèñÿ
íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ.
4. Êîæåí, êîãî ïîçáàâëåíî ñâîáîäè âíàñë³äîê àðåøòó àáî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ìàº ïðàâî ³í³ö³þâàòè ïðîâàäæåííÿ, â õîä³ ÿêîãî
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ñóä áåç çâîë³êàííÿ âñòàíîâëþº çàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ ³ ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ, ÿêùî çàòðèìàííÿ º íåçàêîííèì.
5. Êîæåí, õòî º ïîòåðï³ëèì â³ä àðåøòó àáî çàòðèìàííÿ, çä³éñíåíîãî âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì ö³º¿ ñòàòò³, ìàº çàáåçïå÷åíå ïðàâîâîþ
ñàíêö³ºþ ïðàâî íà â³äøêîäóâàííÿ.
Стаття 6. Право на справедливий суд

1. Êîæåí ìàº ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ³ ïóáë³÷íèé ðîçãëÿä éîãî ñïðàâè óïðîäîâæ ðîçóìíîãî ñòðîêó íåçàëåæíèì ³ áåçñòîðîíí³ì
ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì, ÿêèé âèð³øèòü ñï³ð ùîäî éîãî ïðàâ
òà îáîâ’ÿçê³â öèâ³ëüíîãî õàðàêòåðó àáî âñòàíîâèòü îá´ðóíòîâàí³ñòü
áóäü-ÿêîãî âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî êðèì³íàëüíîãî îáâèíóâà÷åííÿ.
Ñóäîâå ð³øåííÿ ïðîãîëîøóºòüñÿ ïóáë³÷íî, àëå ïðåñà ³ ïóáë³êà ìîæóòü áóòè íå äîïóùåí³ â çàë çàñ³äàíü ïðîòÿãîì óñüîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî éîãî ÷àñòèíè â ³íòåðåñàõ ìîðàë³, ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ÷è
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêùî òîãî âèìàãàþòü ³íòåðåñè íåïîâíîë³òí³õ àáî çàõèñò ïðèâàòíîãî æèòòÿ ñòîð³í,
àáî – ò³ºþ ì³ðîþ, ùî âèçíàíà ñóäîì ñóâîðî íåîáõ³äíîþ, – êîëè çà
îñîáëèâèõ îáñòàâèí ïóáë³÷í³ñòü ðîçãëÿäó ìîæå çàøêîäèòè ³íòåðåñàì ïðàâîñóääÿ.
2. Êîæåí, êîãî îáâèíóâà÷åíî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòèì äîòè, äîêè éîãî âèíó íå áóäå
äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó.
3. Êîæíèé îáâèíóâà÷åíèé ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìàº ùîíàéìåíøå òàê³ ïðàâà:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього
мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти
нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або щоб їх допитали, а також
вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах,
що й свідків обвинувачення;
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e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не
розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача.
Стаття 7. Ніякого покарання без закону

1. Í³êîãî íå ìîæå áóòè âèçíàíî âèííèì ó â÷èíåíí³ áóäü-ÿêîãî
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íà ï³äñòàâ³ áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³, ÿêà íà ÷àñ ¿¿ â÷èíåííÿ íå ñòàíîâèëà êðèì³íàëüíîãî
ïðàâîïîðóøåííÿ çã³äíî ç íàö³îíàëüíèì çàêîíîì àáî ì³æíàðîäíèì
ïðàâîì. Òàêîæ íå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå ñóâîð³øå ïîêàðàííÿ í³æ
òå, ùî ï³äëÿãàëî çàñòîñóâàííþ íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî
ïðàâîïîðóøåííÿ.
2. Öÿ ñòàòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ äëÿ
ïîêàðàííÿ áóäü-ÿêî¿ îñîáè çà áóäü-ÿêó ä³þ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà íà
÷àñ ¿¿ â÷èíåííÿ ñòàíîâèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³äïîâ³äíî
äî çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ïðàâà, âèçíàíèõ öèâ³ë³çîâàíèìè íàö³ÿìè.
Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Êîæåí ìàº ïðàâî íà ïîâàãó äî ñâîãî ïðèâàòíîãî ³ ñ³ìåéíîãî
æèòòÿ, äî ñâîãî æèòëà ³ êîðåñïîíäåíö³¿.
2. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè íå ìîæóòü âòðó÷àòèñü ó çä³éñíåííÿ
öüîãî ïðàâà, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, êîëè âòðó÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ
çã³äíî ³ç çàêîíîì ³ º íåîáõ³äíèì ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ÷è åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó êðà¿íè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàâîðóøåííÿì ÷è çëî÷èíàì, äëÿ çàõèñòó
çäîðîâ’ÿ ÷è ìîðàë³ àáî äëÿ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ îñ³á.
Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії

1. Êîæåí ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè, ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³¿; öå ïðàâî
âêëþ÷àº ñâîáîäó çì³íþâàòè ñâîþ ðåë³ã³þ àáî ïåðåêîíàííÿ, à òàêîæ
ñâîáîäó ñïîâ³äóâàòè ñâîþ ðåë³ã³þ àáî ïåðåêîíàííÿ ï³ä ÷àñ áîãîñëóæ³ííÿ, íàâ÷àííÿ, âèêîíàííÿ òà äîòðèìàííÿ ðåë³ã³éíî¿ ïðàêòèêè ³
ðèòóàëüíèõ îáðÿä³â ÿê îäíîîñîáîâî, òàê ³ ñï³ëüíî ç ³íøèìè, ÿê ïðèëþäíî, òàê ³ ïðèâàòíî.
2. Ñâîáîäà ñïîâ³äóâàòè ñâîþ ðåë³ã³þ àáî ïåðåêîíàííÿ ï³äëÿãàº
ëèøå òàêèì îáìåæåííÿì, ùî âñòàíîâëåí³ çàêîíîì ³ º íåîáõ³äíèìè
â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ³íòåðåñàõ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, äëÿ
îõîðîíè ïóáë³÷íîãî ïîðÿäêó, çäîðîâ’ÿ ÷è ìîðàë³ àáî äëÿ çàõèñòó ïðàâ
³ ñâîáîä ³íøèõ îñ³á.
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Стаття 10. Свобода вираження поглядів

1. Êîæåí ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó âèðàæåííÿ ïîãëÿä³â. Öå ïðàâî
âêëþ÷àº ñâîáîäó äîòðèìóâàòèñÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â, îäåðæóâàòè ³ ïåðåäàâàòè ³íôîðìàö³þ òà ³äå¿ áåç âòðó÷àííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ íåçàëåæíî â³ä êîðäîí³â. Öÿ ñòàòòÿ íå ïåðåøêîäæàº äåðæàâàì âèìàãàòè
ë³öåíçóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðàä³îìîâíèõ, òåëåâ³ç³éíèõ àáî ê³íåìàòîãðàô³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ.
2. Çä³éñíåííÿ öèõ ñâîáîä, îñê³ëüêè âîíî ïîâ’ÿçàíå ç îáîâ’ÿçêàìè
³ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ìîæå ï³äëÿãàòè òàêèì ôîðìàëüíîñòÿì, óìîâàì,
îáìåæåííÿì àáî ñàíêö³ÿì, ùî âñòàíîâëåí³ çàêîíîì ³ º íåîáõ³äíèìè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè,
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ àáî ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ
çàâîðóøåííÿì ÷è çëî÷èíàì, äëÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÷è ìîðàë³, äëÿ çàõèñòó ðåïóòàö³¿ ÷è ïðàâ ³íøèõ îñ³á, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðîçãîëîøåííþ
êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî äëÿ ï³äòðèìàííÿ àâòîðèòåòó ³ áåçñòîðîííîñò³ ñóäó.
Стаття 11. Свобода зібрань та об’єднання

1. Êîæåí ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó ìèðíèõ ç³áðàíü ³ ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè îñîáàìè, âêëþ÷àþ÷è ïðàâî ñòâîðþâàòè ïðîôñï³ëêè
òà âñòóïàòè äî íèõ äëÿ çàõèñòó ñâî¿õ ³íòåðåñ³â.
2. Çä³éñíåííÿ öèõ ïðàâ íå ï³äëÿãàº æîäíèì îáìåæåííÿì, çà âèíÿòêîì òèõ, ùî âñòàíîâëåí³ çàêîíîì ³ º íåîáõ³äíèìè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ àáî ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè,
äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàâîðóøåííÿì ÷è çëî÷èíàì, äëÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
÷è ìîðàë³ àáî äëÿ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ îñ³á. Öÿ ñòàòòÿ íå
ïåðåøêîäæàº çàïðîâàäæåííþ çàêîííèõ îáìåæåíü íà çä³éñíåííÿ öèõ
ïðàâ îñîáàìè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó çáðîéíèõ ñèë, ïîë³ö³¿ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàí³â äåðæàâè.
Стаття 12. Право на шлюб

×îëîâ³ê ³ æ³íêà, ùî äîñÿãëè øëþáíîãî â³êó, ìàþòü ïðàâî íà
øëþá ³ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ çã³äíî ç íàö³îíàëüíèìè çàêîíàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çä³éñíåííÿ öüîãî ïðàâà.
Стаття 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту

Êîæåí, ÷è¿ ïðàâà òà ñâîáîäè, âèçíàí³ â ö³é Êîíâåíö³¿, áóëî ïîðóøåíî, ìàº ïðàâî íà åôåêòèâíèé çàñ³á þðèäè÷íîãî çàõèñòó â íàö³îíàëüíîìó îðãàí³, íàâ³òü ÿêùî òàêå ïîðóøåííÿ áóëî â÷èíåíå îñîáàìè, ÿê³ çä³éñíþâàëè ñâî¿ îô³ö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ.
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Стаття 14. Заборона дискримінації

Êîðèñòóâàííÿ ïðàâàìè òà ñâîáîäàìè, âèçíàíèìè â ö³é Êîíâåíö³¿,
ìàº áóòè çàáåçïå÷åíå áåç äèñêðèì³íàö³¿ çà áóäü-ÿêîþ îçíàêîþ – ñòàò³,
ðàñè, êîëüîðó øê³ðè, ìîâè, ðåë³ã³¿, ïîë³òè÷íèõ ÷è ³íøèõ ïåðåêîíàíü,
íàö³îíàëüíîãî ÷è ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ, íàëåæíîñò³ äî íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ìàéíîâîãî ñòàíó, íàðîäæåííÿ, àáî çà ³íøîþ îçíàêîþ.
Стаття 15..Відступ від зобов’язань
під час надзвичайної ситуації

1. Ï³ä ÷àñ â³éíè àáî ³íøî¿ ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ÿêà çàãðîæóº æèòòþ íàö³¿, áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà ìîæå âæèâàòè çàõîä³â,
ùî â³äñòóïàþòü â³ä ¿¿ çîáîâ’ÿçàíü çà ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ, âèêëþ÷íî â òèõ
ìåæàõ, ÿêèõ âèìàãàº ãîñòðîòà ñòàíîâèùà, ³ çà óìîâè, ùî òàê³ çàõîäè íå
ñóïåðå÷àòü ³íøèì ¿¿ çîáîâ’ÿçàííÿì çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì ïðàâîì.
2. Íàâåäåíå âèùå ïîëîæåííÿ íå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äñòóïó â³ä ñòàòò³ 2, êð³ì âèïàäê³â ñìåðò³ âíàñë³äîê ïðàâîì³ðíèõ âîºííèõ
ä³é, ³ â³ä ñòàòåé 3, 4 (ïóíêò 1) ³ 7.
3. Áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà, âèêîðèñòîâóþ÷è öå ïðàâî íà â³äñòóï â³ä ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, ó ïîâíîìó îáñÿç³ ³íôîðìóº Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè ïðî âæèò³ íåþ çàõîäè ³ ïðè÷èíè
¿õ âæèòòÿ. Âîíà òàêîæ ïîâèííà ïîâ³äîìèòè Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ
Ðàäè ªâðîïè ïðî ÷àñ, êîëè òàê³ çàõîäè ïåðåñòàëè çàñòîñîâóâàòèñÿ, à
ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ çíîâó çàñòîñîâóþòüñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ.
Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців

Æîäíå ç ïîëîæåíü ñòàòåé 10, 11 ³ 14 íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê òàêå,
ùî çàáîðîíÿº Âèñîêèì Äîãîâ³ðíèì Ñòîðîíàì âñòàíîâëþâàòè îáìåæåííÿ íà ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ³íîçåìö³â.
Стаття 17. Заборона зловживання правами

Æîäíå ç ïîëîæåíü ö³º¿ Êîíâåíö³¿ íå ìîæå òëóìà÷èòèñü ÿê òàêå,
ùî íàäàº áóäü-ÿê³é äåðæàâ³, ãðóï³ ÷è îñîá³ ïðàâî çàéìàòèñÿ áóäü-ÿêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ àáî â÷èíÿòè áóäü-ÿêó ä³þ, ñïðÿìîâàíó íà ñêàñóâàííÿ áóäüÿêèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, âèçíàíèõ ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ, àáî íà ¿õ îáìåæåííÿ â
á³ëüøîìó îáñÿç³, í³æ öå ïåðåäáà÷åíî â Êîíâåíö³¿.
Стаття 18. Межі застосування обмежень прав

Îáìåæåííÿ, äîçâîëåí³ çã³äíî ç ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ ùîäî çàçíà÷åíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, íå çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ³íøèõ ö³ëåé í³æ ò³, äëÿ
ÿêèõ âîíè âñòàíîâëåí³.
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Розділ II. Європейський суд з прав людини
Стаття 19. Створення Суду

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ Âèñîêèìè Äîãîâ³ðíèìè Ñòîðîíàìè ¿õí³õ çîáîâ’ÿçàíü çà Êîíâåíö³ºþ òà ïðîòîêîëàìè äî íå¿ ñòâîðþºòüñÿ ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêèé äàë³ íàçèâàºòüñÿ «Ñóä». Â³í
ôóíêö³îíóº íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.
Стаття 20. Кількість суддів

Ñóä ñêëàäàºòüñÿ ç òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ñóää³â, ÿêà â³äïîâ³äàº ê³ëüêîñò³ Âèñîêèõ Äîãîâ³ðíèõ Ñòîð³í.
Стаття 21. Посадові критерії

1. Ñóää³ ïîâèíí³ ìàòè âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³, à òàêîæ ìàòè êâàë³ô³êàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà âèñîêó ñóää³âñüêó ïîñàäó, ÷è
áóòè þðèñòàìè ç âèçíàíèì ð³âíåì êîìïåòåíòíîñò³.
2. Ñóää³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîáîò³ Ñóäó â îñîáèñò³é ÿêîñò³.
3. Óïðîäîâæ ñòðîêó ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñóää³ íå ìîæóòü çàéìàòèñÿ æîäíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùî º íå ñóì³ñíîþ ç ¿õíüîþ íåçàëåæí³ñòþ, áåçñòîðîíí³ñòþ àáî ç âèìîãàìè ùîäî âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â
íà ïîñò³éí³é îñíîâ³; óñ³ ïèòàííÿ, ùî âèíèêàþòü âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ öüîãî ïóíêòó, âèð³øóþòüñÿ Ñóäîì.
Стаття 22. Вибори суддів

1. Ñóää³ îáèðàþòüñÿ Ïàðëàìåíòñüêîþ Àñàìáëåºþ â³ä êîæíî¿ Âèñîêî¿ Äîãîâ³ðíî¿ Ñòîðîíè á³ëüø³ñòþ ïîäàíèõ ãîëîñ³â çà ñïèñêîì ç
òðüîõ êàíäèäàò³â, çàïðîïîíîâàíèõ â³äïîâ³äíîþ Âèñîêîþ Äîãîâ³ðíîþ
Ñòîðîíîþ.
2. Òàêà ñàìà ïðîöåäóðà çàñòîñîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ äîâèáîð³â äî Ñóäó
ó âèïàäêó ïðèºäíàííÿ íîâèõ Âèñîêèõ Äîãîâ³ðíèõ Ñòîð³í, à òàêîæ ó
ðàç³ çàïîâíåííÿ âàêàíñ³é, ùî âèíèêàþòü.
Стаття 23. Строк повноважень

1. Ñóää³ îáèðàþòüñÿ ñòðîêîì íà ø³ñòü ðîê³â. Âîíè ìîæóòü áóòè
ïåðåîáðàí³. Ïðîòå ñòðîê ïîâíîâàæåíü ïîëîâèíè ñóää³â, îáðàíèõ íà
ïåðøèõ âèáîðàõ, ñïëèâàº ÷åðåç òðè ðîêè.
2. Ñóää³, ñòðîê ïîâíîâàæåíü ÿêèõ ñïëèâàº ÷åðåç ïåðø³ òðè ðîêè, âèçíà÷àþòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ðàäè ªâðîïè çà æåðåáîì
îäðàçó ï³ñëÿ ¿õíüîãî îáðàííÿ.
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3. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, îíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü ïîëîâèíè ñêëàäó ñóää³â êîæí³ òðè ðîêè Ïàðëàìåíòñüêà
Àñàìáëåÿ ìîæå äî ïî÷àòêó áóäü-ÿêèõ íàñòóïíèõ âèáîð³â âèð³øèòè, ùî òðèâàë³ñòü ñòðîêó àáî ñòðîê³â ïîâíîâàæåíü îäíîãî ÷è á³ëüøå
ñóää³â, ÿê³ ìàþòü áóòè îáðàí³, áóäå ³íøîþ í³æ ø³ñòü ðîê³â, àëå íå
á³ëüøîþ çà äåâ’ÿòü ³ íå ìåíøîþ çà òðè ðîêè.
4. Ó âèïàäêàõ, êîëè éäåòüñÿ ïðî á³ëüø í³æ îäèí ñòðîê ïîâíîâàæåíü ³ êîëè Ïàðëàìåíòñüêà Àñàìáëåÿ çàñòîñîâóº ïîïåðåäí³é ïóíêò,
ðîçïîä³ë ñòðîê³â ïîâíîâàæåíü çä³éñíþºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ðàäè ªâðîïè çà æåðåáîì îäðàçó ï³ñëÿ âèáîð³â.
5. Ñóääÿ, îáðàíèé íà çàì³íó ñóää³, ñòðîê ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íå
çàê³í÷èâñÿ, îá³éìàº ïîñàäó ïðîòÿãîì ðåøòè ñòðîêó ïîâíîâàæåíü
ñâîãî ïîïåðåäíèêà.
6. Ñòðîê ïîâíîâàæåíü ñóää³â ñïëèâàº, êîëè âîíè äîñÿãàþòü 70ð³÷íîãî â³êó.
7. Ñóää³ îá³éìàþòü ïîñàäó äîòè, äîêè ¿õ íå çàì³íÿòü. Ïðîòå âîíè
ïðîäîâæóþòü ðîçãëÿä òèõ ñïðàâ, ÿê³ âæå º â ¿õíüîìó ïðîâàäæåíí³.
Стаття 24. Звільнення з посади

Æîäíèé ñóääÿ íå ìîæå áóòè çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè, ÿêùî ò³ëüêè
³íø³ ñóää³ á³ëüø³ñòþ ó äâ³ òðåòèíè ãîëîñ³â íå óõâàëÿòü ð³øåííÿ ïðî
éîãî íåâ³äïîâ³äí³ñòü óñòàíîâëåíèì âèìîãàì.
Стаття 25. Канцелярія та юридичні секретарі

Ñóä ìàº êàíöåëÿð³þ, ôóíêö³¿ òà îðãàí³çàö³ÿ ÿêî¿ âèçíà÷åí³ Ðåãëàìåíòîì Ñóäó. Ñóäó íàäàþòü äîïîìîãó þðèäè÷í³ ñåêðåòàð³.
Стаття 26. Пленарні засідання Суду

Ñóä íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ:

a) обирає Голову Суду та одного чи двох заступників Голови Суду
строком на три роки; вони можуть бути переобрані;
b) створює палати на встановлений строк;
c) обирає голів палат; вони можуть бути переобрані;
d) приймає Реґламент Суду, та
e) обирає Секретаря Суду та одного чи більше заступників Секретаря.
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Стаття 27. Комітети, палати і Велика палата

1. Äëÿ ðîçãëÿäó ïåðåäàíèõ éîìó ñïðàâ Ñóä çàñ³äàº êîì³òåòàìè ó
ñêëàä³ òðüîõ ñóää³â, ïàëàòàìè ó ñêëàä³ ñåìè ñóää³â ³ Âåëèêîþ ïàëàòîþ ó ñêëàä³ ñ³ìíàäöÿòè ñóää³â. Ïàëàòè Ñóäó ñòâîðþþòü êîì³òåòè íà
âñòàíîâëåíèé ñòðîê.
2. Ñóääÿ, îáðàíèé â³ä äåðæàâè – ñòîðîíè ó ñïðàâ³, º ex officio
÷ëåíîì ïàëàòè àáî Âåëèêî¿ ïàëàòè; ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî ñóää³
àáî ÿêùî â³í íå ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ, öÿ äåðæàâà íà ñâ³é
âèá³ð âèçíà÷àº îñîáó, ÿêà çàñ³äàº ÿê ñóääÿ.
3. Äî ñêëàäó Âåëèêî¿ ïàëàòè âõîäÿòü òàêîæ Ãîëîâà Ñóäó, çàñòóïíèêè Ãîëîâè, ãîëîâè ïàëàò òà ³íø³ ñóää³, ÿêèõ âèçíà÷åíî â³äïîâ³äíî
äî Ðå´ëàìåíòó Ñóäó. ßêùî ñïðàâà ïåðåäàºòüñÿ äî Âåëèêî¿ ïàëàòè
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 43, ó Âåëèê³é ïàëàò³ íå ìîæå çàñ³äàòè æîäíèé ñóääÿ
ç ïàëàòè, ÿêà ïîñòàíîâèëà ð³øåííÿ ó ñïðàâ³, çà âèíÿòêîì ãîëîâè ïàëàòè ³ ñóää³, ÿêèé çàñ³äàâ â³ä äåðæàâè – ñòîðîíè ó ñïðàâ³.
Стаття 28. Декларації комітетів про неприйнятність

Êîì³òåò ìîæå îäíîñòàéíèì ãîëîñóâàííÿì îãîëîñèòè íåïðèéíÿòíîþ àáî âèëó÷èòè ç ðåºñòðó ñïðàâ ³íäèâ³äóàëüíó çàÿâó, ïîäàíó çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè ïðèéíÿòå áåç äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ. Òàêå ð³øåííÿ º îñòàòî÷íèì.
Стаття 29. Рішення палат щодо прийнятності та суті заяв

1. ßêùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 28 æîäíîãî ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî, ïàëàòà ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ òà ñóò³ ³íäèâ³äóàëüíèõ
çàÿâ, ïîäàíèõ çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34.
2. Ïàëàòà ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ òà ñóò³ ì³æäåðæàâíèõ çàÿâ, ïîäàíèõ çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 33.
3. Óõâàëà ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ âèíîñèòüñÿ îêðåìî, ÿêùî Ñóä ó
âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ íå âèð³øèòü ³íàêøå.
Стаття 30. Відмова від розгляду справи
на користь Великої палати

ßêùî ñïðàâà, ÿêó ðîçãëÿäàº ïàëàòà, ïîðóøóº ³ñòîòí³ ïèòàííÿ
ùîäî òëóìà÷åííÿ Êîíâåíö³¿ ÷è ïðîòîêîë³â äî íå¿ àáî ÿêùî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, ÿêå âîíà ðîçãëÿäàº, ìîæå ìàòè íàñë³äêîì íåñóì³ñí³ñòü
³ç ð³øåííÿì, ïîñòàíîâëåíèì Ñóäîì ðàí³øå, ïàëàòà ìîæå â áóäü-ÿêèé
÷àñ äî ïîñòàíîâëåííÿ ñâîãî ð³øåííÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ðîçãëÿäó ñïðàâè íà êîðèñòü Âåëèêî¿ ïàëàòè, ÿêùî æîäíà ç³ ñòîð³í ó ñïðàâ³ íå
çàïåðå÷óº ïðîòè öüîãî.
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Стаття 31. Повноваження Великої палати

Âåëèêà ïàëàòà:

a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи
статтею 34, якщо палата відмовляється від розгляду справи згідно
зі статтею 30 або якщо справу було передано їй на розгляд згідно зі
статтею 43; та
b) розглядає запити про надання консультативних висновків, подані згідно зі статтею 47.
Стаття 32. Юрисдикція Суду

1. Þðèñäèêö³ÿ Ñóäó ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ïèòàííÿ, òëóìà÷åííÿ ³
çàñòîñóâàííÿ Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîë³â äî íå¿, ïîäàí³ éîìó íà ðîçãëÿä
â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 33, 34 ³ 47.
2. Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ñïîðó ùîäî þðèñäèêö³¿ Ñóäó ñï³ð âèð³øóº ñàì Ñóä.
Стаття 33. Міждержавні справи

Áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà ìîæå ïåðåäàòè íà ðîçãëÿä
Ñóäó ïèòàííÿ ïðî áóäü-ÿêå ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîë³â äî íå¿, ÿêå äîïóùåíå, íà ¿¿ äóìêó, ³íøîþ Âèñîêîþ Äîãîâ³ðíîþ Ñòîðîíîþ.
Стаття 34. Індивідуальні заяви

Ñóä ìîæå ïðèéìàòè çàÿâè â³ä áóäü-ÿêî¿ îñîáè, íåóðÿäîâî¿ îðãàí³çàö³¿ àáî ãðóïè îñ³á, ÿêà ââàæàº ñåáå ïîòåðï³ëèìè â³ä äîïóùåíîãî îäí³ºþ ç Âèñîêèõ Äîãîâ³ðíèõ Ñòîð³í ïîðóøåííÿ ïðàâ, âèêëàäåíèõ ó Êîíâåíö³¿ àáî ïðîòîêîëàõ äî íå¿. Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè
çîáîâ’ÿçóþòüñÿ íå ïåðåøêîäæàòè æîäíèì ÷èíîì åôåêòèâíîìó çä³éñíåííþ öüîãî ïðàâà.
Стаття 35. Умови прийнятності

1. Ñóä ìîæå áðàòè ñïðàâó äî ðîçãëÿäó ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëî âè÷åðïàíî âñ³ íàö³îíàëüí³ çàñîáè þðèäè÷íîãî çàõèñòó, çã³äíî ³ç
çàãàëüíîâèçíàíèìè ïðèíöèïàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ³ âïðîäîâæ
øåñòè ì³ñÿö³â â³ä äàòè ïîñòàíîâëåííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³.
2. Ñóä íå ðîçãëÿäàº æîäíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ çàÿâè, ïîäàíî¿ çã³äíî
ç³ ñòàòòåþ 34, ÿêùî âîíà:

a) є анонімною; або
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b) за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була розглянута
Судом чи була подана на розгляд до іншого міжнародного органу
розслідування чи врегулювання, і якщо вона не містить нових фактів у справі.
3. Ñóä îãîëîøóº íåïðèéíÿòíîþ áóäü-ÿêó ³íäèâ³äóàëüíó çàÿâó,
ïîäàíó çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34, ÿêùî â³í ââàæàº, ùî öÿ çàÿâà íåñóì³ñíà
ç ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿ àáî ïðîòîêîë³â äî íå¿, ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíà àáî º çëîâæèâàííÿì ïðàâîì íà ïîäàííÿ çàÿâè.
4. Ñóä â³äõèëÿº áóäü-ÿêó çàÿâó, ÿêó â³í ââàæàº íåïðèéíÿòíîþ
çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ. Â³í ìîæå çðîáèòè öå íà áóäü-ÿê³é ñòàä³¿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.
Стаття 36. Участь третьої сторони

1. Ó âñ³õ ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàº ïàëàòà àáî Âåëèêà ïàëàòà, Âèñîêà
Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà, ãðîìàäÿíèí ÿêî¿ º çàÿâíèêîì, ìàº ïðàâî ïîäàâàòè ñâî¿ ïèñüìîâ³ çàóâàæåííÿ ³ áðàòè ó÷àñòü ó ñëóõàííÿõ.
2. Â ³íòåðåñàõ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ Ãîëîâà Ñóäó
ìîæå çàïðîïîíóâàòè áóäü-ÿê³é Âèñîê³é Äîãîâ³ðí³é Ñòîðîí³, ÿêà íå
º ñòîðîíîþ â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³, ÷è áóäü-ÿê³é çà³íòåðåñîâàí³é îñîá³,
ÿêà íå º çàÿâíèêîì, ïîäàòè ñâî¿ ïèñüìîâ³ çàóâàæåííÿ àáî âçÿòè ó÷àñòü
ó ñëóõàííÿõ.
Стаття 37. Вилучення заяв з реєстру справ

1. Ñóä ìîæå íà áóäü-ÿê³é ñòàä³¿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðèéíÿòè
ð³øåííÿ ïðî âèëó÷åííÿ çàÿâè ç ðåºñòðó, ÿêùî îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó:

a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; або
b) що спір уже вирішено; або
c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший
розгляд заяви не є виправданим.
Ïðîòå Ñóä ïðîäîâæóº ðîçãëÿä çàÿâè, ÿêùî öüîãî âèìàãàº ïîâàãà
äî ïðàâ ëþäèíè, ãàðàíòîâàíèõ Êîíâåíö³ºþ òà ïðîòîêîëàìè äî íå¿.
2. Ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ çàÿâè â ðåºñòð³
ñïðàâ, ÿêùî â³í ââàæàº, ùî öå âèïðàâäàíî îáñòàâèíàìè.
Стаття 38. Розгляд справи і процедура дружнього
врегулювання

1. ßêùî Ñóä âèçíàº çàÿâó ïðèéíÿòíîþ, â³í:
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a) розглядає справу разом з представниками сторін і, в разі необхідності, проводить розслідування, для ефективного здійснення якого
заінтересовані держави створюють усі необхідні умови;
b) надає себе в розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення дружнього врегулювання спору на основі поваги до прав
людини, як їх визначає Конвенція та протоколи до неї.
2. Ïðîöåäóðà, ùî çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó «b» ïóíêòó 1, º êîíô³äåíö³éíîþ.
Стаття 39. Досягнення дружнього врегулювання

Ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ Ñóä âèëó÷àº ñïðàâó
ç ðåºñòðó, óõâàëèâøè ð³øåííÿ, ÿêå ì³ñòèòü ëèøå ñòèñëèé âèêëàä
ôàêò³â ³ äîñÿãíóòîãî âèð³øåííÿ.
Стаття 40. Слухання у відкритому засіданні
та доступ до документів

1. Ñëóõàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ó â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî Ñóä çà
âèíÿòêîâèõ îáñòàâèí íå âèð³øèòü ³íàêøå.
2. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ïåðåäàíèõ äî êàíöåëÿð³¿, º â³äêðèòèì,
ÿêùî Ãîëîâà Ñóäó íå âèð³øèòü ³íàêøå.
Стаття 41. Справедлива сатисфакція

ßêùî Ñóä âèçíàº ôàêò ïîðóøåííÿ Êîíâåíö³¿ àáî ïðîòîêîë³â äî
íå¿ ³ ÿêùî âíóòð³øíº ïðàâî â³äïîâ³äíî¿ Âèñîêî¿ Äîãîâ³ðíî¿ Ñòîðîíè
ïåðåäáà÷àº ëèøå ÷àñòêîâå â³äøêîäóâàííÿ, Ñóä, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³,
íàäàº ïîòåðï³ë³é ñòîðîí³ ñïðàâåäëèâó ñàòèñôàêö³þ.
Стаття 42. Рішення палат

Ð³øåííÿ ïàëàò ñòàþòü îñòàòî÷íèìè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ñòàòò³ 44.
Стаття 43. Передання справи на розгляд Великої палати

1. Óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â â³ä äàòè óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïàëàòîþ
áóäü-ÿêà ñòîðîíà ó ñïðàâ³ ìîæå, ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, çâåðíóòèñÿ ç
êëîïîòàííÿì ïðî ïåðåäàííÿ ñïðàâè íà ðîçãëÿä Âåëèêî¿ ïàëàòè.
2. Êîëåã³ÿ ó ñêëàä³ ï’ÿòè ñóää³â Âåëèêî¿ ïàëàòè ïðèéìàº òàêå
êëîïîòàííÿ, ÿêùî ñïðàâà ïîðóøóº ñåðéîçíå ïèòàííÿ ùîäî òëóìà÷åííÿ àáî çàñòîñóâàííÿ Êîíâåíö³¿ ÷è ïðîòîêîë³â äî íå¿ àáî âàæëèâå
ïèòàííÿ çàãàëüíîãî çíà÷åííÿ.
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3. ßêùî êîëåã³ÿ ïðèéìàº êëîïîòàííÿ, Âåëèêà ïàëàòà âèð³øóº
ñïðàâó øëÿõîì ïîñòàíîâëåííÿ ð³øåííÿ.
Стаття 44. Остаточні рішення у справі

1. Ð³øåííÿ Âåëèêî¿ ïàëàòè º îñòàòî÷íèì.
2. Ð³øåííÿ ïàëàòè ñòàº îñòàòî÷íèì:

a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням про передання справи на розгляд Великої палати; або
b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено; або
c) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про передання
справи на розгляд Великої палати згідно зі статтею 43.
3. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ îïóáë³êîâóºòüñÿ.
Стаття 45. Умотивованість рішень у справі та ухвал

1. Ð³øåííÿ ó ñïðàâ³, à òàêîæ óõâàëè ïðî ïðèéíÿòí³ñòü àáî íåïðèéíÿòí³ñòü çàÿâ ìàþòü áóòè âìîòèâîâàí³.
2. ßêùî ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî íå âèðàæàº
îäíîñòàéíî¿ äóìêè ñóää³â, êîæíèé ñóääÿ ìàº ïðàâî âèêëàñòè îêðåìó
äóìêó.
Стаття 46. Обов’язкова сила рішень і їх виконання

1. Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè çîáîâ’ÿçóþòüñÿ âèêîíóâàòè îñòàòî÷í³ ð³øåííÿ Ñóäó â áóäü-ÿêèõ ñïðàâàõ, ó ÿêèõ âîíè º ñòîðîíàìè.
2. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ Ñóäó ïåðåäàºòüñÿ Êîì³òåòîâ³ ì³í³ñòð³â,
ÿêèé çä³éñíþº íàãëÿä çà éîãî âèêîíàííÿì.
Стаття 47. Консультативні висновки

1. Ñóä ìîæå, íà çàïèò Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â, íàäàâàòè êîíñóëüòàòèâí³ âèñíîâêè ç ïðàâîâèõ ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ òëóìà÷åííÿ Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîë³â äî íå¿.
2. Òàê³ âèñíîâêè íå ïîøèðþþòüñÿ íà ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ
çì³ñòó ÷è îáñÿãó ïðàâ ³ ñâîáîä, âèçíà÷åíèõ ó ðîçä³ë³ I Êîíâåíö³¿ òà
ïðîòîêîëàõ äî íå¿, ÷è íà áóäü-ÿê³ ³íø³ ïèòàííÿ, ÿê³ Ñóä àáî Êîì³òåò
ì³í³ñòð³â ìîæå ðîçãëÿäàòè âíàñë³äîê áóäü-ÿêîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî
ìîæå áóòè ïîðóøåíå â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿.
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3. Ð³øåííÿ Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â ïðî ïîäàííÿ çàïèòó ùîäî êîíñóëüòàòèâíîãî âèñíîâêó Ñóäó óõâàëþþòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðåäñòàâíèê³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî çàñ³äàòè â Êîì³òåò³.
Стаття 48. Консультативна компетенція Суду

Ñóä âèð³øóº, ÷è íàëåæèòü çàïèò Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â ùîäî íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíîãî âèñíîâêó äî éîãî êîìïåòåíö³¿, âèçíà÷åíî¿
â ñòàòò³ 47.
Стаття 49. Умотивованість консультативних висновків

1. Êîíñóëüòàòèâí³ âèñíîâêè Ñóäó ìàþòü áóòè âìîòèâîâàí³.
2. ßêùî êîíñóëüòàòèâíèé âèñíîâîê ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî íå
âèðàæàº îäíîñòàéíî¿ äóìêè ñóää³â, êîæíèé ñóääÿ ìàº ïðàâî âèêëàñòè îêðåìó äóìêó.
3. Êîíñóëüòàòèâí³ âèñíîâêè Ñóäó ïåðåäàþòüñÿ Êîì³òåòîâ³ ì³í³ñòð³â.
Стаття 50. Витрати на забезпечення діяльності Суду

Âèòðàòè íà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ñóäó ïîêëàäåíî íà Ðàäó ªâðîïè.
Стаття 51. Привілеї та імунітети суддів

Ñóää³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â êîðèñòóþòüñÿ ïðèâ³ëåÿìè òà ³ìóí³òåòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ó ñòàòò³ 40 Ñòàòóòó Ðàäè ªâðîïè
òà óãîäàõ, óêëàäåíèõ çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ Ñòàòóòó.
Розділ III. Інші положення
Стаття 52. Запити Генерального секретаря

Íà çàïèò Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè áóäü-ÿêà Âèñîêà
Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà íàäàº ðîç’ÿñíåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ÿêèì ÷èíîì
¿¿ íàö³îíàëüíå ïðàâî çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå âèêîíàííÿ áóäü-ÿêîãî ç
ïîëîæåíü ö³º¿ Êîíâåíö³¿.
Стаття 53. Гарантія визнаних прав людини

Í³ùî â ö³é Êîíâåíö³¿ íå ìîæå òëóìà÷èòèñü ÿê òàêå, ùî îáìåæóº ÷è óíåâàæíþº áóäü-ÿê³ ïðàâà ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæí³ ñâîáîäè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèçíàí³ íà ï³äñòàâ³ çàêîí³â áóäü-ÿêî¿ Âè-
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ñîêî¿ Äîãîâ³ðíî¿ Ñòîðîíè ÷è áóäü-ÿêîþ ³íøîþ óãîäîþ, ñòîðîíîþ
ÿêî¿ âîíà º.
Стаття 54. Повноваження Комітету міністрів

Í³ùî â ö³é Êîíâåíö³¿ íå ñòî¿òü íà ïåðåøêîä³ ïîâíîâàæåííÿì
Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â, íàäàíèì éîìó Ñòàòóòîì Ðàäè ªâðîïè.
Стаття 55. Відмова від інших засобів урегулювання спорів

Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè ïîãîäæóþòüñÿ, ùî áåç ñïåö³àëüíî¿
äîìîâëåíîñò³ âîíè íå êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ³ñíóþ÷èìè ì³æ íèìè ÷èííèìè äîãîâîðàìè, êîíâåíö³ÿìè àáî äåêëàðàö³ÿìè äëÿ âèð³øåííÿ –
øëÿõîì çâåðíåííÿ – ñïîðó, ÿêèé âèíèêàº âíàñë³äîê òëóìà÷åííÿ àáî
çàñòîñóâàííÿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿, çàñîáàìè âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â, íå ïåðåäáà÷åíèìè ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ.
Стаття 56. Територіальне застосування

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìîæå ïðè ðàòèô³êàö³¿ ÷è áóäü-êîëè ï³ñëÿ
öüîãî çàÿâèòè øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè
ªâðîïè ïðî òå, ùî ä³ÿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ ïîøèðþºòüñÿ, ç óðàõóâàííÿì
ïóíêòó 4 ö³º¿ ñòàòò³, íà âñ³ ÷è äåÿê³ ç òåðèòîð³é, çà ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè ÿêèõ âîíà º â³äïîâ³äàëüíîþ.
2. Ä³ÿ Êîíâåíö³¿ ïîøèðþºòüñÿ íà òåðèòîð³þ àáî òåðèòîð³¿, âèçíà÷åí³ â ïîâ³äîìëåíí³, ç òðèäöÿòîãî äíÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ðàäè ªâðîïè.
3. Îäíàê ïîëîæåííÿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ äî òàêèõ òåðèòîð³é ç íàëåæíèì óðàõóâàííÿì ì³ñöåâèõ âèìîã.
4. Áóäü-ÿêà äåðæàâà, ÿêà çðîáèëà çàÿâó â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1
ö³º¿ ñòàòò³, ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî îãîëîñèòè â³ä ³ìåí³ îäí³º¿ àáî
ê³ëüêîõ òåðèòîð³é, ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ çàÿâà, ùî âîíà âèçíàº êîìïåòåíö³þ Ñóäó ïðèéìàòè çàÿâè â³ä îêðåìèõ îñ³á, íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é
àáî ãðóï îñ³á çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34 Êîíâåíö³¿.
Стаття 57. Застереження

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìîæå ïðè ï³äïèñàíí³ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ àáî
äåïîíóâàíí³ ñâîº¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè çðîáèòè çàñòåðåæåííÿ
ñòîñîâíî áóäü-ÿêîãî îêðåìîãî ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ ç îãëÿäó íà òå,
ùî áóäü-ÿêèé ÷èííèé íà òîé ÷àñ íà ¿¿ òåðèòîð³¿ çàêîí íå â³äïîâ³äàº
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öüîìó ïîëîæåííþ. Çàñòåðåæåííÿ çàãàëüíîãî õàðàêòåðó çã³äíî ³ç ö³ºþ
ñòàòòåþ íå äîçâîëÿþòüñÿ.
2. Áóäü-ÿêå çàñòåðåæåííÿ, çðîáëåíå çã³äíî ³ç ö³ºþ ñòàòòåþ, ìàº
ì³ñòèòè ñòèñëèé âèêëàä â³äïîâ³äíîãî çàêîíó.
Стаття 58. Денонсація

1. Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà ìîæå äåíîíñóâàòè öþ Êîíâåíö³þ
ò³ëüêè ç³ ñïëèâîì ï’ÿòèð³÷íîãî ñòðîêó â³ä äàòè, êîëè âîíà ñòàëà ¿¿
ñòîðîíîþ, ³ ÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïîäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè ªâðîïè, ÿêèé ³íôîðìóº ïðî
öå ³íø³ Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè.
2. Òàêà äåíîíñàö³ÿ íå çâ³ëüíÿº çà³íòåðåñîâàíó Âèñîêó Äîãîâ³ðíó
Ñòîðîíó â³ä ¿¿ çîáîâ’ÿçàíü çà ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ ñòîñîâíî áóäü-ÿêîãî
ä³ÿííÿ, ÿêå ìîãëî áóòè ïîðóøåííÿì òàêèõ çîáîâ’ÿçàíü ³ ìîãëî áóòè
çä³éñíåíå íåþ äî äàòè, â³ä ÿêî¿ äåíîíñàö³ÿ íàáèðàº ÷èííîñò³.
3. Áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà, ÿêà ïåðåñòàº áóòè ÷ëåíîì Ðàäè ªâðîïè, ïåðåñòàº áóòè ³ ñòîðîíîþ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ íà òèõ
ñàìèõ óìîâàõ.
4. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïîïåðåäí³õ ïóíêò³â, Êîíâåíö³ÿ ìîæå
áóòè äåíîíñîâàíà ñòîñîâíî áóäü-ÿêî¿ òåðèòîð³¿, íà ÿêó ïîøèðþâàëàñÿ ¿¿ ä³ÿ çã³äíî ³ç çàÿâîþ, çðîáëåíîþ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 56.
Стаття 59. Підписання і ратифікація

1. Öÿ Êîíâåíö³ÿ â³äêðèòà äëÿ ï³äïèñàííÿ ÷ëåíàìè Ðàäè ªâðîïè. Âîíà ï³äëÿãàº ðàòèô³êàö³¿. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè ïåðåäàþòüñÿ
íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè ªâðîïè.
2. Öÿ Êîíâåíö³ÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ï³ñëÿ äåïîíóâàííÿ äåñÿòè
ðàòèô³êàö³éíèõ ãðàìîò.
3. Ñòîñîâíî áóäü-ÿêîãî ï³äïèñàíòà ö³º¿ Êîíâåíö³¿, ùî ðàòèô³êóâàòèìå ¿¿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ íåþ ÷èííîñò³, Êîíâåíö³ÿ íàáèðàº ÷èííîñò³
ç äíÿ äåïîíóâàííÿ éîãî ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè.
4. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè ïîâ³äîìëÿº âñ³õ ÷ëåí³â
Ðàäè ªâðîïè ïðî íàáðàííÿ Êîíâåíö³ºþ ÷èííîñò³, ïðî Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè, ÿê³ ðàòèô³êóâàëè ¿¿, òà ïðî ïîäàëüøå äåïîíóâàííÿ
ðàòèô³êàö³éíèõ ãðàìîò.
Ó÷èíåíî â Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â îäíîìó ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ êîæíîìó ï³äïèñàíòîâ³.
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ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ
ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè Ïðîòîêîëîì ¹ 11
Óðÿäè äåðæàâ – ÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë,
ñïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ âæèòè çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîëåêòèâíîãî
ãàðàíòóâàííÿ ïåâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, ³íøèõ í³æ ò³, ÿê³ âæå âêëþ÷åíî äî
ðîçä³ëó I Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä,
ï³äïèñàíî¿ â Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó (äàë³ «Êîíâåíö³ÿ»),
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1. Захист власності

Êîæíà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà ìàº ïðàâî ìèðíî âîëîä³òè
ñâî¿ì ìàéíîì. Í³õòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ñâîº¿ âëàñíîñò³ ³íàêøå ÿê â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà ³ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ³
çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.
Ïðîòå ïîïåðåäí³ ïîëîæåííÿ æîäíèì ÷èíîì íå îáìåæóþòü ïðàâî
äåðæàâè ââîäèòè â ä³þ òàê³ çàêîíè, ÿê³ âîíà ââàæàº çà íåîáõ³äíå,
ùîá çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà êîðèñòóâàííÿì ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî
çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â àáî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ïîäàòê³â ÷è ³íøèõ
çáîð³â àáî øòðàô³â.
Стаття 2. Право на освіту

Í³êîìó íå ìîæå áóòè â³äìîâëåíî ó ïðàâ³ íà îñâ³òó. Äåðæàâà ïðè
âèêîíàíí³ áóäü-ÿêèõ ôóíêö³é, óçÿòèõ íåþ íà ñåáå â ãàëóç³ îñâ³òè ³
íàâ÷àííÿ, ïîâàæàº ïðàâî áàòüê³â çàáåçïå÷óâàòè òàêó îñâ³òó ³ íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî ¿õí³õ ðåë³ã³éíèõ ³ ñâ³òîãëÿäíèõ ïåðåêîíàíü.
Стаття 3. Право на вільні вибори

Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè çîáîâ’ÿçóþòüñÿ ïðîâîäèòè â³ëüí³ âèáîðè ç ðîçóìíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ øëÿõîì òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ â
óìîâàõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü â³ëüíå âèðàæåííÿ äóìêè íàðîäó ó âèáîð³
çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó.
Стаття 4. Територіальне застосування

Áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà ìîæå ïðè ï³äïèñàíí³ àáî
ðàòèô³êàö³¿ ÷è áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè ªâðîïè çàÿâó, äå çàçíà÷àþòüñÿ ìåæ³ çàñòîñóâàííÿ íåþ
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ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó äî òåðèòîð³é, ÿê³ çàçíà÷åíî â ö³é çàÿâ³ ³
çà ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè ÿêèõ âîíà º â³äïîâ³äàëüíîþ.
Áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà, ÿêà íàä³ñëàëà çàÿâó íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüî¿ ÷àñòèíè, ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè íîâó çàÿâó ïðî çì³íó óìîâ áóäü-ÿêî¿ ïîïåðåäíüî¿ çàÿâè ÷è ïðèïèíåííÿ
çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó ùîäî áóäü-ÿêî¿ òåðèòîð³¿.
Çàÿâà, çðîáëåíà çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ, ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî
çðîáëåíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 56 Êîíâåíö³¿.
Стаття 5. Зв’язок із Конвенцією

Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè ðîçãëÿäàþòü ïîëîæåííÿ ñòàòåé 1, 2, 3
³ 4 öüîãî Ïðîòîêîëó ÿê äîäàòêîâ³ ñòàòò³ Êîíâåíö³¿, ³ âñ³ ïîëîæåííÿ
Êîíâåíö³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî.
Стаття 6. Підписання і ратифікація

Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ ÷ëåíàìè Ðàäè ªâðîïè,
ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ; â³í ìàº áóòè ðàòèô³êîâàíèé îäíî÷àñíî ç
ðàòèô³êàö³ºþ Êîíâåíö³¿ àáî ï³ñëÿ ¿¿ ðàòèô³êàö³¿. Ïðîòîêîë íàáèðàº
÷èííîñò³ ï³ñëÿ äåïîíóâàííÿ äåñÿòè ðàòèô³êàö³éíèõ ãðàìîò. Ñòîñîâíî áóäü-ÿêîãî ï³äïèñàíòà öüîãî Ïðîòîêîëó, ùî ðàòèô³êóâàòèìå éîãî
ï³ñëÿ íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³, Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ äåïîíóâàííÿ éîãî ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè.
Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè ïåðåäàþòüñÿ íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè ªâðîïè, ÿêèé ïîâ³äîìëÿº âñ³õ ÷ëåí³â Ðàäè ïðî
òèõ, õòî çä³éñíèâ ðàòèô³êàö³þ.
Ó÷èíåíî â Ïàðèæ³ 20 áåðåçíÿ 1952 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â îäíîìó ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ êîæíîìó ï³äïèñàíòîâ³.

ПРОТОКОЛ № 4 ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД, ЯКИЙ ГАРАНТУЄ ДЕЯКІ
ПРАВА І СВОБОДИ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ В КОНВЕНЦІЇ
ТА У ПЕРШОМУ ПРОТОКОЛІ ДО НЕЇ
ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè Ïðîòîêîëîì ¹ 11
Óðÿäè äåðæàâ – ÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë,
ñïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ âæèòè çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîëåêòèâíîãî
ãàðàíòóâàííÿ ïåâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, ³íøèõ í³æ ò³, ÿê³ âæå âêëþ÷åíî äî
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ðîçä³ëó I Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä,
ï³äïèñàíî¿ â Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó (äàë³ «Êîíâåíö³ÿ»), ³ â ñòàòòÿõ
1 – 3 Ïåðøîãî Ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿, ï³äïèñàíîãî â Ïàðèæ³ 20 áåðåçíÿ 1952 ðîêó,
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1. Заборона ув’язнення за борг

Í³êîãî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíî ñâîáîäè ëèøå íà ï³äñòàâ³ íåñïðîìîæíîñò³ âèêîíàòè ñâîº äîãîâ³ðíå çîáîâ’ÿçàííÿ.
Стаття 2. Свобода пересування

1. Êîæåí, õòî çàêîííî ïåðåáóâàº íà òåðèòîð³¿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè,
ìàº ïðàâî â³ëüíî ïåðåñóâàòèñÿ ³ â³ëüíî âèáèðàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ
â ìåæàõ ö³º¿ òåðèòîð³¿.
2. Êîæåí º â³ëüíèì çàëèøàòè áóäü-ÿêó êðà¿íó, âêëþ÷íî ç³ ñâîºþ
âëàñíîþ.
3. Íà çä³éñíåííÿ öèõ ïðàâ íå ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ æîäí³
îáìåæåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì ³ º íåîáõ³äíèìè â
äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ ÷è ãðîìàäñüêî¿
áåçïåêè, äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïóáë³÷íîãî ïîðÿäêó, çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíó,
äëÿ çàõèñòó çäîðîâ’ÿ ÷è ìîðàë³ àáî ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä
³íøèõ îñ³á.
4. Ïðàâà, âèêëàäåí³ â ïóíêò³ 1, òàêîæ ìîæóòü ó ïåâíèõ ì³ñöåâîñòÿõ ï³äëÿãàòè îáìåæåííÿì, ùî âñòàíîâëåí³ çã³äíî ³ç çàêîíîì ³
âèïðàâäàí³ ñóñï³ëüíèìè ³íòåðåñàìè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Стаття 3. Заборона вислання громадянина

1. Í³êîãî íå ìîæå áóòè âèñëàíî, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ àáî êîëåêòèâíèõ çàõîä³â, ç òåðèòîð³¿ äåðæàâè, ãðîìàäÿíèíîì
ÿêî¿ â³í º.
2. Í³êîãî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíî ïðàâà â’¿çäó íà òåðèòîð³þ
äåðæàâè, ãðîìàäÿíèíîì ÿêî¿ â³í º.
Стаття 4. Заборона колективного вислання іноземців

Êîëåêòèâíå âèñëàííÿ ³íîçåìö³â çàáîðîíåíî.
Стаття 5. Територіальне застосування

1. Áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà ìîæå ïðè ï³äïèñàíí³ àáî
ðàòèô³êàö³¿ ÷è áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè ªâðîïè çàÿâó, äå çàçíà÷àþòüñÿ ìåæ³ çàñòîñóâàííÿ íåþ
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ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó äî òåðèòîð³é, ÿê³ çàçíà÷åíî â ö³é çàÿâ³ ³
çà ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè ÿêèõ âîíà º â³äïîâ³äàëüíîþ.
2. Áóäü-ÿêà Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà, ÿêà íàä³ñëàëà çàÿâó íà
ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüî¿ ÷àñòèíè, ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè
íîâó çàÿâó ïðî çì³íó óìîâ áóäü-ÿêî¿ ïîïåðåäíüî¿ çàÿâè ÷è ïðèïèíåííÿ çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó ùîäî áóäü-ÿêî¿ òåðèòîð³¿.
3. Çàÿâà, çðîáëåíà çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ, ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî
çðîáëåíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 56 Êîíâåíö³¿.
4. Òåðèòîð³ÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè, äî ÿêî¿ öåé Ïðîòîêîë çàñòîñîâóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ éîãî ðàòèô³êàö³¿ ÷è ïðèéíÿòòÿ ö³ºþ äåðæàâîþ, ³
êîæíà òåðèòîð³ÿ, äî ÿêî¿ öåé Ïðîòîêîë çàñòîñîâóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, çðîáëåíî¿ òàêîþ äåðæàâîþ çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ, ðîçãëÿäàþòüñÿ
ÿê îêðåì³ òåðèòîð³¿ äëÿ ö³ëåé ïîñèëàíü ó ñòàòòÿõ 2 ³ 3 íà òåðèòîð³þ
äåðæàâè.
5. Áóäü-ÿêà äåðæàâà, ÿêà çðîáèëà çàÿâó â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1
÷è 2 ö³º¿ ñòàòò³, ìîæå â áóäü-ÿêèé ³íøèé ÷àñ ï³ñëÿ öüîãî çàÿâèòè
â³ä ³ìåí³ îäí³º¿ àáî ê³ëüêîõ òåðèòîð³é, ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ çàÿâà, ùî
âîíà âèçíàº êîìïåòåíö³þ Ñóäó ïðèéìàòè çàÿâè â³ä îêðåìèõ îñ³á,
íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é àáî ãðóï îñ³á çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34 Êîíâåíö³¿
ñòîñîâíî âñ³õ àáî äåÿêèõ ç³ ñòàòåé 1 – 4 öüîãî Ïðîòîêîëó.
Стаття 6. Зв’язок із Конвенцією

Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè ðîçãëÿäàþòü ïîëîæåííÿ ñòàòåé 1 –
5 öüîãî Ïðîòîêîëó ÿê äîäàòêîâ³ ñòàòò³ Êîíâåíö³¿, ³ âñ³ ïîëîæåííÿ
Êîíâåíö³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî.
Стаття 7. Підписання та ратифікація

1. Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ ÷ëåíàìè Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ; â³í ìàº áóòè ðàòèô³êîâàíèé îäíî÷àñíî ç ðàòèô³êàö³ºþ Êîíâåíö³¿ àáî ï³ñëÿ ¿¿ ðàòèô³êàö³¿. Ïðîòîêîë
íàáèðàº ÷èííîñò³ ï³ñëÿ äåïîíóâàííÿ ï’ÿòè ðàòèô³êàö³éíèõ ãðàìîò.
Ñòîñîâíî áóäü-ÿêîãî ï³äïèñàíòà öüîãî Ïðîòîêîëó, ÿêèé ðàòèô³êóâàòèìå éîãî ï³ñëÿ íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³, Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ äåïîíóâàííÿ éîãî ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè.
2. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè ïåðåäàþòüñÿ íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè ªâðîïè, ÿêèé ïîâ³äîìëÿº âñ³õ ÷ëåí³â Ðàäè
ïðî òèõ, õòî çä³éñíèâ ðàòèô³êàö³þ.
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Íà ïîñâ³ä÷åííÿ ÷îãî ò³, ùî ï³äïèñàëèñÿ íèæ÷å, íàëåæíèì ÷èíîì íà òå óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè, ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë
Ó÷èíåíî ó Ñòðàñáóðç³ 16 âåðåñíÿ 1963 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â îäíîìó
ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ êîæíîìó ï³äïèñàíòîâ³.

ПРОТОКОЛ № 6 ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД, ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ
СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ
зі змінами, внесеними Протоколом № 11
Äåðæàâè – ÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë äî
Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ï³äïèñàíî¿ â Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó (äàë³ «Êîíâåíö³ÿ»),
ââàæàþ÷è, ùî åâîëþö³éí³ çì³íè, ùî ìàëè ì³ñöå â ê³ëüêîõ äåðæàâàõ – ÷ëåíàõ Ðàäè ªâðîïè, â³äîáðàæàþòü çàãàëüíó òåíäåíö³þ äî
ñêàñóâàííÿ ñìåðòíî¿ êàðè,
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1. Скасування смертної кари

Ñìåðòíà êàðà ñêàñîâóºòüñÿ. Í³êîãî íå ìîæå áóòè çàñóäæåíî äî
òàêîãî ïîêàðàííÿ àáî ñòðà÷åíî.
Стаття 2. Смертна кара під час війни

Äåðæàâà ìîæå ïåðåäáà÷èòè ó ñâîºìó çàêîíîäàâñòâ³ ñìåðòíó êàðó
çà ä³ÿííÿ, â÷èíåí³ ï³ä ÷àñ â³éíè àáî íåâ³äâîðîòíî¿ çàãðîçè â³éíè;
òàêå ïîêàðàííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì
çàêîíîäàâñòâîì ³ çã³äíî ç éîãî ïîëîæåííÿìè. Äåðæàâà ïîâ³äîìëÿº
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè ïðî â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ öüîãî çàêîíîäàâñòâà.
Стаття 3. Заборона відступу від зобов’язань

Æîäíèõ â³äñòóï³â â³ä ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó íå äîïóñêàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 15 Êîíâåíö³¿.
Стаття 4. Заборона застережень

Æîäíèõ çàñòåðåæåíü ñòîñîâíî ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó íå äîïóñêàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 57 Êîíâåíö³¿.
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Стаття 5. Територіальне застосування

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ïðè ï³äïèñàíí³ àáî äåïîíóâàíí³ ñâîº¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî ñâîãî äîêóìåíòà ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ
ìîæå çàçíà÷èòè òåðèòîð³þ ÷è òåðèòîð³¿, äî ÿêèõ çàñòîñîâóâàòèìåòüñÿ
öåé Ïðîòîêîë.
2. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè íà
³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè çàÿâó ïðî ïîøèðåííÿ ä³¿
öüîãî Ïðîòîêîëó íà áóäü-ÿêó ³íøó òåðèòîð³þ, çàçíà÷åíó â ö³é çàÿâ³.
Ñòîñîâíî òàêî¿ òåðèòîð³¿ Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ï³ñëÿ äàòè îòðèìàííÿ òàêî¿ çàÿâè Ãåíåðàëüíèì
ñåêðåòàðåì.
3. Áóäü-ÿêà çàÿâà, çðîáëåíà íà ï³äñòàâ³ äâîõ ïîïåðåäí³õ ïóíêò³â, ìîæå áóòè â³äêëèêàíà ùîäî áóäü-ÿêî¿ òåðèòîð³¿, çàçíà÷åíî¿ â ö³é
çàÿâ³, ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ. Â³äêëèêàííÿ
íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ï³ñëÿ äàòè îòðèìàííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì.
Стаття 6. Зв’язок із Конвенцією

Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ðîçãëÿäàþòü ïîëîæåííÿ ñòàòåé 1 – 5 öüîãî
Ïðîòîêîëó ÿê äîäàòêîâ³ ñòàòò³ Êîíâåíö³¿, ³ âñ³ ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿
çàñòîñîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî.
Стаття 7. Підписання і ратифікація

Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ äåðæàâàìè – ÷ëåíàìè
Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ. Â³í ðàòèô³êóºòüñÿ, ïðèéìàºòüñÿ ÷è ñõâàëþºòüñÿ. Äåðæàâà – ÷ëåí Ðàäè ªâðîïè íå ìîæå ðàòèô³êóâàòè, ïðèéíÿòè ÷è ñõâàëèòè öåé Ïðîòîêîë, ÿêùî âîíà îäíî÷àñíî àáî ðàí³øå íå ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè
àáî äîêóìåíòè ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ äåïîíóþòüñÿ ó Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè.
Стаття 8. Набрання чинності

1. Öåé Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî
íàñòàº ï³ñëÿ äàòè, êîëè ï’ÿòü äåðæàâ – ÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè âèñëîâèëè ñâîþ çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íèõ öüîãî Ïðîòîêîëó çã³äíî ç
ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 7.
2. Ñòîñîâíî áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, ÿêà âèñëîâèòü ñâîþ çãîäó
íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íå¿ öüîãî Ïðîòîêîëó ï³ñëÿ íàáðàííÿ íèì ÷èí-
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íîñò³, Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº
ï³ñëÿ äàòè äåïîíóâàííÿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî äîêóìåíòà ïðî
ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ.
Стаття 9. Функції депозитарію

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè ïîâ³äîìëÿº äåðæàâè – ÷ëåíè Ðàäè:

a) про будь-яке підписання;
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або схвалення;
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі
статтями 5 і 8;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, яке стосується цього Протоколу.
Íà ïîñâ³ä÷åííÿ ÷îãî ò³, ùî ï³äïèñàëèñÿ íèæ÷å, íàëåæíèì ÷èíîì íà òå óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë.
Ó÷èíåíî ó Ñòðàñáóðç³ 28 êâ³òíÿ 1983 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â îäíîìó ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ êîæíîìó ï³äïèñàíòîâ³.

ПРОТОКОЛ № 7 ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
зі змінами, внесеними Протоколом № 11
Äåðæàâè – ÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë,
ñïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ âæèòè íîâèõ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîëåêòèâíîãî ãàðàíòóâàííÿ ïåâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä çà äîïîìîãîþ Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ï³äïèñàíî¿ â
Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó (äàë³ «Êîíâåíö³ÿ»),
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1. Процедурні гарантії, що стосуються вислання
іноземців

1. ²íîçåìåöü, ÿêèé çàêîííî ïðîæèâàº íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè, íå
ìîæå áóòè âèñëàíèé çà ¿¿ ìåæ³ ³íàêøå í³æ íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ,
ïðèéíÿòîãî â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, ³ ïîâèíåí ìàòè ìîæëèâ³ñòü:
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a) наведення доводів проти свого вислання;
b) перегляду своєї справи; і
c) представлення з цією метою перед компетентним органом або
перед особою чи особами, призначеними цим органом.
2. ²íîçåìåöü ìîæå áóòè âèñëàíèé ùå äî òîãî, ÿê â³í çä³éñíèâ ñâî¿
ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ â ï³äïóíêòàõ «a», «b» òà «c» ïóíêòó 1 ö³º¿ ñòàòò³,
êîëè òàêå âèñëàííÿ º íåîáõ³äíèì â ³íòåðåñàõ ïóáë³÷íîãî ïîðÿäêó àáî
´ðóíòóºòüñÿ íà ì³ðêóâàííÿõ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè.
Стаття 2. Право на оскарження в кримінальних справах

1. Êîæåí, êîãî ñóä âèçíàâ âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî
ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàº ïðàâî íà ïåðåãëÿä ñóäîì âèùî¿ ³íñòàíö³¿ ôàêòó âèçíàííÿ éîãî âèííèì àáî âèíåñåíîãî éîìó âèðîêó. Çä³éñíåííÿ
öüîãî ïðàâà, âêëþ÷àþ÷è ï³äñòàâè, íà ÿêèõ âîíî ìîæå áóòè çä³éñíåíå, ðåãóëþºòüñÿ çàêîíîì.
2. ²ç öüîãî ïðàâà ìîæóòü ïîøèðþâàòèñÿ âèíÿòêè äëÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì íåçíà÷íèõ ïðàâîïîðóøåíü àáî êîëè â³äïîâ³äíó îñîáó
ñóäèâ ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿ íàéâèùèé ñóä, àáî êîëè ¿¿ áóëî âèçíàíî
âèííîþ ³ çàñóäæåíî ï³ñëÿ îñêàðæåííÿ âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó.
Стаття 3. Відшкодування в разі судової помилки

ßêùî îñòàòî÷íèì ð³øåííÿì îñîáó áóëî çàñóäæåíî çà â÷èíåííÿ
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ÿêùî íà ï³äñòàâ³ íîâîãî ÷è íîâîâèÿâëåíîãî ôàêòó, ÿêèé áåççàïåðå÷íî äîâîäèòü íàÿâí³ñòü ñóäîâî¿
ïîìèëêè, âèíåñåíèé ¿é âèðîê áóëî ïîò³ì ñêàñîâàíî àáî ¿¿ áóëî ïîìèëóâàíî, òî öÿ îñîáà, ÿêà çàçíàëà ïîêàðàííÿ â ðåçóëüòàò³ òàêîãî çàñóäæåííÿ, îäåðæóº â³äøêîäóâàííÿ çã³äíî ³ç çàêîíîì àáî ïðàêòèêîþ
â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè, ÿêùî ò³ëüêè íå áóäå äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åíèé
íåâ³äîìèé ôàêò íå áóëî ñâîãî ÷àñó âèÿâëåíî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî
ç âèíè ö³º¿ îñîáè.
Стаття 4. Право не бути притягненим до суду або покараним
двічі

1. Í³êîãî íå ìîæå áóòè âäðóãå ïðèòÿãíåíî äî ñóäó àáî ïîêàðàíî
â ïîðÿäêó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³ä þðèñäèêö³ºþ îäí³º¿ ³ ò³º¿
ñàìî¿ äåðæàâè çà ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêå éîãî âæå áóëî îñòàòî÷íî âèïðàâäàíî àáî çàñóäæåíî â³äïîâ³äíî äî çàêîíó òà êðèì³íàëüíî¿
ïðîöåäóðè ö³º¿ äåðæàâè.

344

ªâðîïåéñüêà Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè
2. Ïîëîæåííÿ ïîïåðåäíüîãî ïóíêòó íå ïåðåøêîäæàþòü â³äíîâëåííþ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çã³äíî ³ç çàêîíîì òà êðèì³íàëüíîþ ïðîöåäóðîþ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè çà íàÿâíîñò³ íîâèõ àáî íîâîâèÿâëåíèõ
ôàêò³â ÷è â ðàç³ âèÿâëåííÿ ñóòòºâèõ íåäîë³ê³â ó ïîïåðåäíüîìó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³, ÿê³ ìîãëè âïëèíóòè íà ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ñïðàâè.
3. Æîäíèõ â³äñòóï³â â³ä ïîëîæåíü ö³º¿ ñòàòò³ íå äîïóñêàºòüñÿ íà
ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 15 Êîíâåíö³¿.
Стаття 5. Рівноправність кожного з подружжя

Êîæåí ç ïîäðóææÿ ó â³äíîñèíàõ ì³æ ñîáîþ ³ â ¿õí³õ â³äíîñèíàõ ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè êîðèñòóºòüñÿ ð³âíèìè ïðàâàìè òà îáîâ’ÿçêàìè
öèâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, ùî âèíèêàþòü ç³ âñòóïó ó øëþá, ïåðåáóâàííÿ
â øëþá³ òà ó âèïàäêó éîãî ðîç³ðâàííÿ. Öÿ ñòàòòÿ íå ïåðåøêîäæàº äåðæàâàì âæèâàòè òàêèõ çàõîä³â, ùî º íåîáõ³äíèìè â ³íòåðåñàõ ä³òåé.
Стаття 6. Територіальне застосування

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ïðè ï³äïèñàíí³ àáî äåïîíóâàíí³ ñâîº¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî ñâîãî äîêóìåíòà ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ ìîæå çàçíà÷èòè òåðèòîð³þ ÷è òåðèòîð³¿, íà ÿê³ ïîøèðþâàòèìåòüñÿ ä³ÿ öüîãî Ïðîòîêîëó, ³ âñòàíîâèòè ìåæ³ çàñòîñóâàííÿ íåþ éîãî ïîëîæåíü äî òàêî¿ òåðèòîð³¿ ÷è òåðèòîð³é.
2. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè íà
³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè çàÿâó ïðî ïîøèðåííÿ ä³¿
öüîãî Ïðîòîêîëó íà áóäü-ÿêó ³íøó òåðèòîð³þ, çàçíà÷åíó â ö³é çàÿâ³.
Ñòîñîâíî òàêî¿ òåðèòîð³¿ Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì äâîì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó â³ä äàòè îòðèìàííÿ òàêî¿ çàÿâè Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì.
3. Áóäü-ÿêà çàÿâà, çðîáëåíà íà ï³äñòàâ³ äâîõ ïîïåðåäí³õ ïóíêò³â,
ìîæå áóòè â³äêëèêàíà àáî çì³íåíà ùîäî áóäü-ÿêî¿ òåðèòîð³¿, çàçíà÷åíî¿ â ö³é çàÿâ³, ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ.
Â³äêëèêàííÿ àáî çì³íà íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî
íàñòàº ç³ ñïëèâîì äâîì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó â³ä äàòè îòðèìàííÿ òàêîãî
ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì.
4. Çàÿâà, çðîáëåíà çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ, ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òàêà,
ùî çðîáëåíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 56 Êîíâåíö³¿.
5. Òåðèòîð³ÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè, äî ÿêî¿ öåé Ïðîòîêîë çàñòîñîâóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ éîãî ðàòèô³êàö³¿, ïðèéíÿòòÿ àáî ñõâàëåííÿ ö³ºþ
äåðæàâîþ, ³ êîæíà òåðèòîð³ÿ, äî ÿêî¿ öåé Ïðîòîêîë çàñòîñîâóºòüñÿ
íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, çðîáëåíî¿ òàêîþ äåðæàâîþ çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ,
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ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îêðåì³ òåðèòîð³¿ äëÿ ö³ëåé ïîñèëàííÿ â
ñòàòò³ 1 íà òåðèòîð³þ äåðæàâè.
6. Áóäü-ÿêà äåðæàâà, ÿêà çðîáèëà çàÿâó â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷è
2 ö³º¿ ñòàòò³, ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî çàÿâèòè â³ä ³ìåí³ îäí³º¿ àáî
ê³ëüêîõ òåðèòîð³é, ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ çàÿâà, ùî âîíà âèçíàº êîìïåòåíö³þ Ñóäó ïðèéìàòè çàÿâè â³ä îêðåìèõ îñ³á, íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é
àáî ãðóï îñ³á çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34 Êîíâåíö³¿ ñòîñîâíî ñòàòåé 1 – 5
öüîãî Ïðîòîêîëó.
Стаття 7. Зв’язок із Конвенцією

Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ðîçãëÿäàþòü ïîëîæåííÿ ñòàòåé 1 – 6 öüîãî
Ïðîòîêîëó ÿê äîäàòêîâ³ ñòàòò³ Êîíâåíö³¿, ³ âñ³ ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿
çàñòîñîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî.
Стаття 8. Підписання і ратифікація

Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ äåðæàâàìè – ÷ëåíàìè
Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ. Â³í ðàòèô³êóºòüñÿ, ïðèéìàºòüñÿ ÷è ñõâàëþºòüñÿ. Äåðæàâà – ÷ëåí Ðàäè ªâðîïè íå ìîæå ðàòèô³êóâàòè, ïðèéíÿòè ÷è ñõâàëèòè öåé Ïðîòîêîë, ÿêùî âîíà ðàí³øå
àáî îäíî÷àñíî íå ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè
àáî äîêóìåíòè ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ äåïîíóþòüñÿ ó Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè.
Стаття 9. Набрання чинності

1. Öåé Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî
íàñòàº ï³ñëÿ äàòè, êîëè ï’ÿòü äåðæàâ – ÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè âèñëîâèëè ñâîþ çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íèõ öüîãî Ïðîòîêîëó çã³äíî ç
ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 8.
2. Äëÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, ÿêà âèñëîâèòü ñâîþ çãîäó íà
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íå¿ öüîãî Ïðîòîêîëó ï³ñëÿ íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³, Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº
ï³ñëÿ äàòè äåïîíóâàííÿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî äîêóìåíòà ïðî
ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ.
Стаття 10. Функції депозитарію

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè ïîâ³äîìëÿº äåðæàâè – ÷ëåíè Ðàäè:

a) про будь-яке підписання;
346

ªâðîïåéñüêà Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або схвалення;
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі
статтями 6 і 9;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, яке стосується цього Протоколу.
Íà ïîñâ³ä÷åííÿ ÷îãî ò³, ùî ï³äïèñàëèñÿ íèæ÷å, íàëåæíèì ÷èíîì íà òå óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë
Ó÷èíåíî ó Ñòðàñáóðç³ 22 ëèñòîïàäà 1984 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â îäíîìó
ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ êîæí³é äåðæàâ³ –
÷ëåíîâ³ Ðàäè ªâðîïè.

ПРОТОКОЛ № 12 ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
Äåðæàâè – ÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë,
áåðó÷è äî óâàãè îñíîâîïîëîæíèé ïðèíöèï, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî
óñ³ º ð³âíèìè ïåðåä çàêîíîì ³ ìàþòü ïðàâî íà ð³âíèé çàõèñò çà çàêîíîì,
ñïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ âæèòè íîâèõ çàõîä³â äëÿ óòâåðäæåííÿ ð³âíîñò³
âñ³õ øëÿõîì êîëåêòèâíîãî ãàðàíòóâàííÿ çàãàëüíî¿ çàáîðîíè äèñêðèì³íàö³¿ Êîíâåíö³ºþ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ
ñâîáîä, ï³äïèñàíî¿ â Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó (äàë³ «Êîíâåíö³ÿ»),
çíîâó ï³äòâåðäæóþ÷è, ùî ïðèíöèï íåäèñêðèì³íàö³¿ íå ñòî¿òü íà
çàâàä³ äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì âæèâàòè çàõîä³â äëÿ óòâåðäæåííÿ ïîâíî¿
òà ðåàëüíî¿ ð³âíîñò³ – çà óìîâè, ùî ö³ çàõîäè º îá’ºêòèâíî ³ îá´ðóíòîâàíî âèïðàâäàíèìè,
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1. Загальна заборона дискримінації

1. Çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêîãî ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì ïðàâà çàáåçïå÷óºòüñÿ áåç äèñêðèì³íàö³¿ çà áóäü-ÿêîþ îçíàêîþ – ñòàò³, ðàñè, êîëüîðó øê³ðè, ìîâè, ðåë³ã³¿, ïîë³òè÷íèõ ÷è ³íøèõ ïåðåêîíàíü, íàö³îíàëüíîãî ÷è ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ, íàëåæíîñò³ äî íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí, ìàéíîâîãî ñòàíó, íàðîäæåííÿ àáî çà ³íøîþ îçíàêîþ.
2. Í³êîãî íå ìîæå áóòè ï³ääàíî äèñêðèì³íàö³¿ ç áîêó áóäü-ÿêèõ
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè çà áóäü-ÿêîþ îçíàêîþ, çãàäàíîþ ó ïóíêò³ 1.

347

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
Стаття 2. Територіальне застосування

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ïðè ï³äïèñàíí³ àáî äåïîíóâàíí³ ñâîº¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî ñâîãî äîêóìåíòà ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ ìîæå çàçíà÷èòè òåðèòîð³þ ÷è òåðèòîð³¿, äî ÿêèõ çàñòîñîâóâàòèìåòüñÿ öåé Ïðîòîêîë.
2. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè íà
³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè çàÿâó ïðî ïîøèðåííÿ ä³¿
öüîãî Ïðîòîêîëó íà áóäü-ÿêó ³íøó òåðèòîð³þ, çàçíà÷åíó â ö³é çàÿâ³.
Ñòîñîâíî òàêî¿ òåðèòîð³¿ Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ï³ñëÿ äàòè îòðèìàííÿ òàêî¿ çàÿâè Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì.
3. Áóäü-ÿêà çàÿâà, çðîáëåíà íà ï³äñòàâ³ äâîõ ïîïåðåäí³õ ïóíêò³â,
ìîæå áóòè â³äêëèêàíà àáî çì³íåíà còîñîâíî áóäü-ÿêî¿ òåðèòîð³¿, çàçíà÷åíî¿ â ö³é çàÿâ³, ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ
Ðàäè ªâðîïè. Â³äêëèêàííÿ àáî çì³íà íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé
äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ï³ñëÿ äàòè
îòðèìàííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì.
4. Çàÿâà, çðîáëåíà çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ, ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî
çðîáëåíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 56 Êîíâåíö³¿.
5. Áóäü-ÿêà äåðæàâà, ÿêà çðîáèëà çàÿâó â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1
÷è 2 ö³º¿ ñòàòò³, ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî çàÿâèòè â³ä ³ìåí³ îäí³º¿
àáî ê³ëüêîõ òåðèòîð³é, ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ çàÿâà, ùî âîíà âèçíàº êîìïåòåíö³þ Ñóäó ïðèéìàòè çàÿâè â³ä îêðåìèõ îñ³á, íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é àáî ãðóï îñ³á çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34 Êîíâåíö³¿ ñòîñîâíî ñòàòò³ 1
öüîãî Ïðîòîêîëó.
Стаття 3. Зв’язок із Конвенцією

Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ðîçãëÿäàþòü ïîëîæåííÿ ñòàòåé 1 ³ 2 öüîãî
Ïðîòîêîëó ÿê äîäàòêîâ³ ñòàòò³ Êîíâåíö³¿, ³ âñ³ ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿
çàñòîñîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî.
Стаття 4. Підписання та ратифікація

Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ äåðæàâàìè – ÷ëåíàìè
Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ. Â³í ðàòèô³êóºòüñÿ, ïðèéìàºòüñÿ ÷è ñõâàëþºòüñÿ. Äåðæàâà – ÷ëåí Ðàäè ªâðîïè íå ìîæå ðàòèô³êóâàòè, ïðèéíÿòè ÷è ñõâàëèòè öåé Ïðîòîêîë, ÿêùî âîíà ðàí³øå
àáî îäíî÷àñíî íå ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè
àáî äîêóìåíòè ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ äåïîíóþòüñÿ ó Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè.
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Стаття 5. Набрання чинності

1. Öåé Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî
íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó â³ä äàòè, êîëè äåñÿòü äåðæàâ – ÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè âèñëîâèëè ñâîþ çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü
äëÿ íèõ öüîãî Ïðîòîêîëó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 4.
2. Ñòîñîâíî áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, ÿêà âèñëîâèòü ñâîþ çãîäó
íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íå¿ öüîãî Ïðîòîêîëó, Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî
ñòðîêó â³ä äàòè äåïîíóâàííÿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî äîêóìåíòà
ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ.
Стаття 6. Функції депозитарію

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè ïîâ³äîìëÿº âñ³ äåðæàâè –
÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè:

а) про будь-яке підписання;
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття чи схвалення;
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі
статтями 2 і 5;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що стосується цього Протоколу.
Íà ïîñâ³ä÷åííÿ ÷îãî ò³, ùî ï³äïèñàëèñÿ íèæ÷å, íàëåæíèì ÷èíîì íà òå óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè, ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë.
Ó÷èíåíî â Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, ïðè÷îìó îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â
îäíîìó ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ öüîãî Ïðîòîêîëó êîæí³é äåðæàâ³ – ÷ëåíîâ³ Ðàäè ªâðîïè.

ПРОТОКОЛ № 13 ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД, ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ
СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА ВСІХ ОБСТАВИН
Äåðæàâè – ÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë,
ïåðåêîíàí³, ùî ïðàâî êîæíî¿ ëþäèíè íà æèòòÿ º îñíîâîïîëîæíîþ ö³íí³ñòþ â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ³ ùî ñêàñóâàííÿ ñìåðòíî¿ êàðè ñòàíîâèòü ñóòü â³ä ñóò³ çàõèñòó öüîãî ïðàâà òà ö³ëêîâèòîãî
âèçíàííÿ ã³äíîñò³, ïðèòàìàííî¿ âñ³ì ëþäÿì;
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áàæàþ÷è ïîñèëèòè çàõèñò ïðàâà íà æèòòÿ, ãàðàíòîâàíîãî Êîíâåíö³ºþ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ï³äïèñàíîþ â Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó (äàë³ – «Êîíâåíö³ÿ»);
â³äçíà÷àþ÷è, ùî Ïðîòîêîë ¹ 6 äî Êîíâåíö³¿, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ
ñêàñóâàííÿ ñìåðòíî¿ êàðè, ï³äïèñàíèé ó Ñòðàñáóðç³ 28 êâ³òíÿ 1983
ðîêó, íå âèêëþ÷àº ñìåðòíî¿ êàðè çà ä³ÿííÿ, â÷èíåí³ ï³ä ÷àñ â³éíè
àáî íåâ³äâîðîòíî¿ çàãðîçè â³éíè;
ñïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ çðîáèòè îñòàíí³é êðîê äî ñêàñóâàííÿ ñìåðòíî¿ êàðè çà âñ³õ îáñòàâèí,
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1. Скасування смертної кари

Ñìåðòíà êàðà ñêàñîâóºòüñÿ. Í³êîãî íå ìîæå áóòè çàñóäæåíî äî
òàêîãî ïîêàðàííÿ àáî ñòðà÷åíî.
Стаття 2. Заборона відступу від зобов’язань

Æîäíèõ â³äñòóï³â â³ä ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó íå äîïóñêàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 15 Êîíâåíö³¿.
Стаття 3. Заборона застережень

Æîäíèõ çàñòåðåæåíü ñòîñîâíî ïîëîæåíü öüîãî Ïðîòîêîëó íå äîïóñêàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 57 Êîíâåíö³¿.
Стаття 4. Територіальне застосування

1. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ïðè ï³äïèñàíí³ àáî äåïîíóâàíí³ ñâîº¿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî ñâîãî äîêóìåíòà ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ ìîæå çàçíà÷èòè òåðèòîð³þ ÷è òåðèòîð³¿, äî ÿêèõ çàñòîñîâóâàòèìåòüñÿ öåé Ïðîòîêîë.
2. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìîæå áóäü-êîëè ï³ñëÿ öüîãî íàä³ñëàòè íà
³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè çàÿâó ïðî ïîøèðåííÿ ä³¿
öüîãî Ïðîòîêîëó íà áóäü-ÿêó ³íøó òåðèòîð³þ, çàçíà÷åíó â ö³é çàÿâ³.
Ñòîñîâíî òàêî¿ òåðèòîð³¿ Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ï³ñëÿ äàòè îòðèìàííÿ òàêî¿ çàÿâè Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì.
3. Áóäü-ÿêà çàÿâà, çðîáëåíà íà ï³äñòàâ³ äâîõ ïîïåðåäí³õ ïóíêò³â,
ìîæå áóòè â³äêëèêàíà àáî çì³íåíà còîñîâíî áóäü-ÿêî¿ òåðèòîð³¿, çàçíà÷åíî¿ â ö³é çàÿâ³, ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ³ì’ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ
Ðàäè ªâðîïè. Â³äêëèêàííÿ àáî çì³íà íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé
äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ï³ñëÿ äàòè
îòðèìàííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì.
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Стаття 5. Зв’язок із Конвенцією

Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ðîçãëÿäàþòü ïîëîæåííÿ ñòàòåé 1 – 4 öüîãî
Ïðîòîêîëó ÿê äîäàòêîâ³ ñòàòò³ Êîíâåíö³¿, ³ âñ³ ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿
çàñòîñîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî.
Стаття 6. Підписання і ратифікація

Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ äåðæàâàìè – ÷ëåíàìè
Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ. Â³í ðàòèô³êóºòüñÿ, ïðèéìàºòüñÿ ÷è ñõâàëþºòüñÿ. Äåðæàâà – ÷ëåí Ðàäè ªâðîïè íå ìîæå ðàòèô³êóâàòè, ïðèéíÿòè àáî ñõâàëèòè öåé Ïðîòîêîë, ÿêùî âîíà ðàí³øå
àáî îäíî÷àñíî íå ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè
àáî äîêóìåíòè ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ äåïîíóþòüñÿ ó Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè.
Стаття 7. Набрання чинності

1. Öåé Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó â³ä äàòè, êîëè äåñÿòü äåðæàâ –
÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè âèñëîâèëè ñâîþ çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íèõ
öüîãî Ïðîòîêîëó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 6.
2. Äëÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, ÿêà âèñëîâèòü ñâîþ çãîäó íà
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íå¿ öüîãî Ïðîòîêîëó ï³ñëÿ íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³, Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº
ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó â³ä äàòè äåïîíóâàííÿ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî äîêóìåíòà ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñõâàëåííÿ.
Стаття 8. Функції депозитарію

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè ïîâ³äîìëÿº âñ³ äåðæàâè –
÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè:

а) про будь-яке підписання;
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або схвалення;
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі
статтями 4 і 7;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що стосуються цього Протоколу.
Íà ïîñâ³ä÷åííÿ ÷îãî ò³, ùî ï³äïèñàëèñÿ íèæ÷å, íàëåæíèì ÷èíîì íà òå óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè, ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë.
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Ó÷èíåíî ó Â³ëüíþñ³ 3 òðàâíÿ 2002 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â îäíîìó ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ öüîãî Ïðîòîêîëó êîæí³é
äåðæàâ³ – ÷ëåíó Ðàäè ªâðîïè.

ПРОТОКОЛ № 14 ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД, ЯКИЙ ЗМІНЮЄ
КОНТРОЛЬНУ СИСТЕМУ КОНВЕНЦІЇ
Äåðæàâè – ÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè, ÿê³ ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë äî
Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ï³äïèñàíî¿ ó Ðèì³ 4 ëèñòîïàäà 1950 ðîêó (äàë³ «Êîíâåíö³ÿ»),
áåðó÷è äî óâàãè Ðåçîëþö³þ ¹ 1 ³ Äåêëàðàö³þ, óõâàëåí³ íà ªâðîïåéñüê³é êîíôåðåíö³¿ ì³í³ñòåðñüêîãî ð³âíÿ ç ïèòàíü ïðàâ ëþäèíè,
ïðîâåäåí³é ó Ðèì³ 3 òà 4 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó;
áåðó÷è äî óâàãè äåêëàðàö³¿, óõâàëåí³ Êîì³òåòîì Ì³í³ñòð³â 8 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó, 7 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ³ 15 òðàâíÿ 2003 ðîêó, íà
109-é, 111-é òà 112-é ñåñ³ÿõ, â³äïîâ³äíî;
áåðó÷è äî óâàãè Âèñíîâîê ¹ 251 (2004), óõâàëåíèé Ïàðëàìåíòñüêîþ Àñàìáëåºþ Ðàäè ªâðîïè 28 êâ³òíÿ 2004 ðîêó;
çâàæàþ÷è íà íåâ³äêëàäíó ïîòðåáó çì³íèòè ïåâí³ ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ³ ïîêðàùåííÿ åôåêòèâíîñò³ êîíòðîëüíî¿
ñèñòåìè íà òðèâàëèé ïåð³îä, ãîëîâíèì ÷èíîì ó ñâ³òë³ äåäàë³ á³ëüøî¿ çàâàíòàæåíîñò³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà Êîì³òåòó
Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè;
çâàæàþ÷è, çîêðåìà, íà ïîòðåáó çàáåçïå÷èòè Ñóäó ìîæëèâ³ñòü ³ äàë³
â³ä³ãðàâàòè ñâîþ ïðîâ³äíó ðîëü ó çàõèñò³ ïðàâ ëþäèíè â ªâðîï³,
äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå:
Стаття 1

Ïóíêò 2 ñòàòò³ 22 Êîíâåíö³¿ âèëó÷èòè.
Стаття 2

Ñòàòòþ 23 Êîíâåíö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Ñòàòòÿ 23
Ñòðîê ïîâíîâàæåíü ³ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè
1. Ñóää³ îáèðàþòüñÿ ñòðîêîì íà äåâ’ÿòü ðîê³â. Âîíè íå ìîæóòü
áóòè ïåðåîáðàí³.

352

ªâðîïåéñüêà Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè
2. Ñòðîê ïîâíîâàæåíü ñóää³â ñïëèâàº, êîëè âîíè äîñÿãàþòü 70-ð³÷íîãî â³êó.
3. Ñóää³ îá³éìàþòü ïîñàäó äîòè, äîêè ¿õ íå çàì³íÿòü. Ïðîòå âîíè
ïðîäîâæóþòü âåñòè ò³ ñïðàâè, ÿê³ âæå º â ¿õíüîìó ïðîâàäæåíí³.
4. Æîäíèé ñóääÿ íå ìîæå áóòè çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè, ÿêùî ò³ëüêè
³íø³ ñóää³ á³ëüø³ñòþ ó äâ³ òðåòèíè ãîëîñ³â íå óõâàëÿòü ð³øåííÿ ïðî
éîãî íåâ³äïîâ³äí³ñòü óñòàíîâëåíèì âèìîãàì.»
Стаття 3

Ñòàòòþ 24 Êîíâåíö³¿ âèëó÷èòè.
Стаття 4

Ñòàòòþ 25 Êîíâåíö³¿ ââàæàòè ñòàòòåþ 24 ³ âèêëàñòè ¿¿ ó òàê³é
ðåäàêö³¿:
«Ñòàòòÿ 24
Êàíöåëÿð³ÿ ³ äîïîâ³äà÷³
1. Ñóä ìàº êàíöåëÿð³þ, ôóíêö³¿ òà îðãàí³çàö³ÿ ÿêî¿ âèçíà÷åí³
Ðåãëàìåíòîì Ñóäó.
2. Êîëè Ñóä çàñ³äàº ó ñêëàä³ îäíîãî ñóää³, Ñóäó íàäàþòü äîïîìîãó äîïîâ³äà÷³, ÿê³ ä³þòü ï³ä êåð³âíèöòâîì Ãîëîâè Ñóäó. Âîíè âõîäÿòü
äî ñêëàäó êàíöåëÿð³¿ Ñóäó.»
Стаття 5

Ñòàòòþ 26 Êîíâåíö³¿ ââàæàòè ñòàòòåþ 25 («Ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ
Ñóäó») ³ âíåñòè äî ¿¿ òåêñòó òàê³ çì³íè:
1. Â ê³íö³ ï³äïóíêòó «d» çàì³íèòè êîìó íà êðàïêó ç êîìîþ, à
ñëîâî «òà» âèëó÷èòè.
2. Â ê³íö³ ï³äïóíêòó «å» çàì³íèòè êðàïêó íà êðàïêó ç êîìîþ.
3. Äîïîâíèòè íîâèì ï³äïóíêòîì «f» ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«f) звертається з будь-яким клопотанням згідно з пунктом 2 статті 26.»
Стаття 6

Ñòàòòþ 27 Êîíâåíö³¿ ââàæàòè ñòàòòåþ 26 ³ âèêëàñòè ¿¿ ó òàê³é
ðåäàêö³¿:
«Ñòàòòÿ 26
Îäíîîñîáîâèé ñêëàä Ñóäó, êîì³òåòè, ïàëàòè òà Âåëèêà ïàëàòà
1. Äëÿ ðîçãëÿäó ïåðåäàíèõ éîìó ñïðàâ Ñóä çàñ³äàº ó ñêëàä³ îäíîãî ñóää³, êîì³òåòàìè ó ñêëàä³ òðüîõ ñóää³â, ïàëàòàìè ó ñêëàä³ ñåìè
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ñóää³â ³ Âåëèêîþ ïàëàòîþ ó ñêëàä³ ñ³ìíàäöÿòè ñóää³â. Ïàëàòè Ñóäó
ñòâîðþþòü êîì³òåòè íà âñòàíîâëåíèé ñòðîê.
2. Çà êëîïîòàííÿì ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Ñóäó Êîì³òåò Ì³í³ñòð³â,
ìîæå îäíîñòàéíèì ð³øåííÿì ³ íà âñòàíîâëåíèé ñòðîê, çìåíøèòè
ê³ëüê³ñòü ñóää³â ó ïàëàòàõ äî ï’ÿòè.
3. Êîëè ñóääÿ çàñ³äàº îäíîîñîáîâî, â³í íå ðîçãëÿäàº æîäíî¿ çàÿâè ïðîòè Âèñîêî¿ Äîãîâ³ðíî¿ Ñòîðîíè, â³ä ÿêî¿ öüîãî ñóääþ áóëî
îáðàíî.
4. Ñóääÿ, îáðàíèé â³ä Âèñîêî¿ Äîãîâ³ðíî¿ Ñòîðîíè, ÿêà º ñòîðîíîþ ó ñïðàâ³, º ex officio ÷ëåíîì ïàëàòè àáî Âåëèêî¿ ïàëàòè. Ó ðàç³
â³äñóòíîñò³ òàêîãî ñóää³ àáî ÿêùî â³í íå ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ, Ãîëîâà Ñóäó âèáèðàº ç³ ñïèñêó, ïîäàíîãî çàçäàëåã³äü ö³ºþ Ñòîðîíîþ, îñîáó, ÿêà çàñ³äàº ÿê ñóääÿ.
5. Äî ñêëàäó Âåëèêî¿ ïàëàòè âõîäÿòü òàêîæ Ãîëîâà Ñóäó, çàñòóïíèêè Ãîëîâè, ãîëîâè ïàëàò òà ³íø³ ñóää³, ÿêèõ âèçíà÷åíî â³äïîâ³äíî
äî Ðå´ëàìåíòó Ñóäó. ßêùî ñïðàâà ïåðåäàºòüñÿ äî Âåëèêî¿ ïàëàòè
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 43, ó Âåëèê³é ïàëàò³ íå ìîæå çàñ³äàòè æîäíèé ñóääÿ ç ïàëàòè, ÿêà ïîñòàíîâèëà ð³øåííÿ ó ñïðàâ³, çà âèíÿòêîì ãîëîâè
ïàëàòè ³ ñóää³, ÿêèé çàñ³äàâ â³ä çà³íòåðåñîâàíî¿ Âèñîêî¿ Äîãîâ³ðíî¿
Ñòîðîíè.»
Стаття 7

Äîäàòè ï³ñëÿ íîâî¿ ñòàòò³ 26 Êîíâåíö³¿ íîâó ñòàòòþ 27 ó òàê³é
ðåäàêö³¿:
«Ñòàòòÿ 27
Êîìïåòåíö³ÿ ñóää³â, ÿê³ çàñ³äàþòü îäíîîñîáîâî
1. Ñóääÿ, ÿêèé çàñ³äàº îäíîîñîáîâî, ìîæå îãîëîñèòè íåïðèéíÿòíîþ àáî âèëó÷èòè ç ðåºñòðó ñïðàâ çàÿâó, ïîäàíó çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34,
ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè ïðèéíÿòå áåç äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ.
2 Öå ð³øåííÿ º îñòàòî÷íèì.
3. ßêùî ñóääÿ, ÿêèé çàñ³äàº îäíîîñîáîâî, íå îãîëîøóº çàÿâó íåïðèéíÿòíîþ àáî íå âèëó÷àº ¿¿ ç ðåºñòðó ñïðàâ, òî öåé ñóääÿ ïåðåäàº
¿¿ äî êîì³òåòó àáî ïàëàòè äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó.»
Стаття 8

Ñòàòòþ 28 Êîíâåíö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Ñòàòòÿ 28
Êîìïåòåíö³ÿ êîì³òåò³â
1. Ñòîñîâíî çàÿâè, ïîäàíî¿ çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34, Êîì³òåò ìîæå
îäíîñòàéíèì ãîëîñóâàííÿì:
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а) оголосити її неприйнятною або вилучити її з реєстру справ, якщо
таке рішення може бути прийняте без додаткового вивчення; або
b) оголосити її прийнятною і одночасно постановити рішення по
суті, якщо покладене в основу справи питання щодо тлумачення
або застосування Конвенції чи протоколів до неї є предметом усталеної практики Суду.
2. Ð³øåííÿ òà ð³øåííÿ ïî ñóò³, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 1, º îñòàòî÷íèìè.
3. ßêùî ñóääÿ, îáðàíèé â³ä Âèñîêî¿ Äîãîâ³ðíî¿ Ñòîðîíè, ÿêà º
ñòîðîíîþ ó ñïðàâ³, íå º ÷ëåíîì êîì³òåòó, êîì³òåò ìîæå íà áóäü-ÿê³é
ñòàä³¿ ïðîâàäæåííÿ çàïðîñèòè öüîãî ñóääþ çàéíÿòè ì³ñöå îäíîãî ç
÷ëåí³â êîì³òåòó, áåðó÷è äî óâàãè âñ³ â³äïîâ³äí³ ÷èííèêè, ó òîìó ÷èñë³ òå, ÷è çàïåðå÷óâàëà öÿ Ñòîðîíà ïðîòè çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóðè,
ïåðåäáà÷åíî¿ ï³äïóíêòîì «b» ïóíêòó 1.»
Стаття 9

Äî ñòàòò³ 29 Êîíâåíö³¿ âíåñòè òàê³ çì³íè:
1. Ïóíêò 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «ßêùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 27
÷è ñòàòòåþ 28 íå ïðèéíÿòî æîäíîãî ð³øåííÿ, àáî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 28
íå ïîñòàíîâëåíî æîäíîãî ð³øåííÿ ïî ñóò³, ïàëàòà ïðèéìàº ð³øåííÿ
ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ òà ñóò³ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàÿâ, ïîäàíèõ çã³äíî ç³
ñòàòòåþ 34. Ð³øåííÿ ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ ìîæå áóòè ïðèéíÿòå îêðåìî.»
2. Â ê³íö³ ïóíêòó 2 äîäàòè íîâå ðå÷åííÿ ó òàê³é ðåäàêö³¿: «Ð³øåííÿ ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ ïðèéìàºòüñÿ îêðåìî, ÿêùî Ñóä çà âèíÿòêîâèõ îáñòàâèí íå âèð³øèòü ³íàêøå.»
3. Ïóíêò 3 âèëó÷èòè.
Стаття 10

Äî ñòàòò³ 31 Êîíâåíö³¿ âíåñòè òàê³ çì³íè:
1. Â ê³íö³ ï³äïóíêòó «à» ñëîâî «òà» âèëó÷èòè.
2. Ï³äïóíêò «b» ââàæàòè ï³äïóíêòîì «c» ³ äîïîâíèòè ñòàòòþ íîâèì ï³äïóíêòîì «b»:

«b) приймає рішення з питань, поданих Суду Комітетом Міністрів
згідно з пунктом 4 статті 46; та»
Стаття 11

Äî ñòàòò³ 32 Êîíâåíö³¿ âíåñòè òàê³ çì³íè:
Â ê³íö³ ïóíêòó 1 ï³ñëÿ ÷èñëà 34 äîäàòè êîìó ³ ÷èñëî 46.
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Стаття 12

Ïóíêò 3 ñòàòò³ 35 Êîíâåíö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«3. Ñóä îãîëîøóº íåïðèéíÿòíîþ áóäü-ÿêó ³íäèâ³äóàëüíó çàÿâó,
ïîäàíó çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34, ÿêùî â³í ââàæàº:

а) що ця заява несумісна з положеннями Конвенції або протоколів до неї, явно необґрунтована або є зловживанням правом на подання заяви; або
b) що заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тільки повага до прав
людини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, не вимагає розгляду заяви по суті, а також за умови, що на цій підставі не
може бути відхилена жодна справа, яку національний судом не розглянув належним чином.»
Стаття 13

Äîïîâíèòè ñòàòòþ 36 Êîíâåíö³¿ ïóíêòîì 3 ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«3. Ó âñ³õ ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàº ïàëàòà àáî Âåëèêà ïàëàòà, Êîì³ñàð Ðàäè ªâðîïè ç ïðàâ ëþäèíè ìàº ïðàâî ïîäàâàòè ñâî¿ ïèñüìîâ³
çàóâàæåííÿ ³ áðàòè ó÷àñòü ó ñëóõàííÿõ.
Стаття 14

Âèêëàñòè ñòàòòþ 38 Êîíâåíö³¿ ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Ñòàòòÿ 38
Ðîçãëÿä ñïðàâè
Ñóä ðîçãëÿäàº ñïðàâó ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè ñòîð³í ³, â ðàç³
íåîáõ³äíîñò³, ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ, äëÿ åôåêòèâíîãî çä³éñíåííÿ
ÿêîãî çà³íòåðåñîâàí³ Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè ñòâîðþþòü óñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè.»
Стаття 15

Âèêëàñòè ñòàòòþ 39 Êîíâåíö³¿ ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«1. Íà áóäü-ÿê³é ñòàä³¿ ïðîâàäæåííÿ Ñóä ìîæå íàäàòè ñåáå ó
ðîçïîðÿäæåííÿ çà³íòåðåñîâàíèõ ñòîð³í äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äðóæíüîãî
âðåãóëþâàííÿ ñïîðó íà îñíîâ³ ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, ÿê ¿õ âèçíà÷àº
Êîíâåíö³ÿ òà ïðîòîêîëè äî íå¿.
2. Ïðîöåäóðà, ùî çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1, º êîíô³äåíö³éíîþ.
3. Ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ Ñóä âèëó÷àº ñïðàâó ç ðåºñòðó, ïðèéíÿâøè ð³øåííÿ, ÿêå ì³ñòèòü ëèøå ñòèñëèé âèêëàä
ôàêò³â ³ äîñÿãíóòîãî âèð³øåííÿ.
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4. Öå ð³øåííÿ ïåðåäàºòüñÿ Êîì³òåòîâ³ ì³í³ñòð³â, ÿêèé çä³éñíþº
íàãëÿä çà âèêîíàííÿì óìîâ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ, âèêëàäåíèõ ó
ð³øåíí³.»
Стаття 16

Ñòàòòþ 46 Êîíâåíö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Ñòàòòÿ 46
Îáîâ’ÿçêîâà ñèëà ð³øåíü òà ¿õ âèêîíàííÿ
1. Âèñîê³ Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè çîáîâ’ÿçóþòüñÿ âèêîíóâàòè îñòàòî÷í³ ð³øåííÿ Ñóäó â áóäü-ÿêèõ ñïðàâàõ, ó ÿêèõ âîíè º ñòîðîíàìè.
2. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ Ñóäó ïåðåäàºòüñÿ Êîì³òåòîâ³ ì³í³ñòð³â,
ÿêèé çä³éñíþº íàãëÿä çà éîãî âèêîíàííÿì.
3. ßêùî Êîì³òåò Ì³í³ñòð³â ââàæàº, ùî íàãëÿä çà âèêîíàííÿì îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ óñêëàäíåíèé ïðîáëåìîþ òëóìà÷åííÿ ð³øåííÿ, â³í
ìîæå çâåðíóòèñÿ äî Ñóäó ç ìåòîþ íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîç’ÿñíåííÿ.
Ð³øåííÿ ïðî çâåðíåííÿ óõâàëþºòüñÿ á³ëüø³ñòþ ó äâ³ òðåòèíè ãîëîñ³â ïðåäñòàâíèê³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî çàñ³äàòè â Êîì³òåò³.
4. ßêùî Êîì³òåò Ì³í³ñòð³â ââàæàº, ùî Âèñîêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà
â³äìîâëÿºòüñÿ âèêîíóâàòè îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³, â ÿê³é âîíà º ñòîðîíîþ, â³í ìîæå, ï³ñëÿ ôîðìàëüíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ö³º¿ Ñòîðîíè ³ øëÿõîì óõâàëåííÿ ð³øåííÿ á³ëüø³ñòþ ó äâ³ òðåòèíè ãîëîñ³â ïðåäñòàâíèê³â,
ÿê³ ìàþòü ïðàâî çàñ³äàòè â Êîì³òåò³, çâåðíóòèñÿ äî Ñóäó ç ïèòàííÿì ïðî
äîäåðæàííÿ ö³ºþ Ñòîðîíîþ ñâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çã³äíî ç ïóíêòîì 1.
5. ßêùî Ñóä âñòàíîâëþº ïîðóøåííÿ ïóíêòó 1, â³í ïåðåäàº ñïðàâó Êîì³òåòîâ³ ì³í³ñòð³â ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ çàõîä³â, ÿêèõ íåîáõ³äíî
âæèòè. ßêùî Ñóä íå âñòàíîâëþº ïîðóøåííÿ ïóíêòó 1, â³í ïåðåäàº
ñïðàâó Êîì³òåòîâ³ ì³í³ñòð³â, ÿêèé ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ
ðîçãëÿäó ñïðàâè.»
Стаття 17

Äî ñòàòò³ 59 Êîíâåíö³¿ âíåñòè òàê³ çì³íè:
1. Äîïîâíèòè ñòàòòþ íîâèì ïóíêòîì 2 ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«2. Äî ö³º¿ Êîíâåíö³¿ ìîæå ïðèºäíàòèñÿ ªâðîïåéñüêèé Ñîþç.»
2. Ïóíêòè 2, 3 òà 4 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 3, 4 òà 5.
Прикінцеві та перехідні положення
Стаття 18

1. Öåé Ïðîòîêîë â³äêðèòèé äëÿ ï³äïèñàííÿ äåðæàâàìè – ÷ëåíàìè Ðàäè ªâðîïè, ùî ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ, ÿê³ ìîæóòü âèñëîâèòè
ñâîþ çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÷åðåç:
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ç ìîí³òîðèíãó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
а) підписання без застережень щодо ратифікації, прийняття чи схвалення; або
b) підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи схваленню,
з подальшою ратифікацією, прийняттям чи схваленням.
2. Ðàòèô³êàö³éí³ ãðàìîòè àáî äîêóìåíòè ïðî ïðèéíÿòòÿ ÷è
ñõâàëåííÿ ïåðåäàþòüñÿ íà çáåð³ãàííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ Ðàäè ªâðîïè.
Стаття 19

Öåé Ïðîòîêîë íàáèðàº ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ç³ ñïëèâîì òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó â³ä äàòè, êîëè âñ³ ó÷àñíèö³
Êîíâåíö³¿ âèñëîâèëè ñâîþ çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ íèõ öüîãî
Ïðîòîêîëó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 18.
Стаття 20

1. Â³ä äàòè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Ïðîòîêîëîì éîãî ïîëîæåííÿ
çàñòîñîâóþòüñÿ äî âñ³õ çàÿâ, ùî ïåðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³ Ñóäó, à
òàêîæ äî âñ³õ ð³øåíü, âèêîíàííÿ ÿêèõ ïåðåáóâàº ï³ä íàãëÿäîì Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â
2. Íîâ³ êðèòåð³¿ ïðèéíÿòíîñò³, äîäàí³ ñòàòòåþ 12 öüîãî Ïðîòîêîëó äî ï³äïóíêòó «b» ïóíêòó 3 ñòàòò³ 35 Êîíâåíö³¿, íå çàñòîñîâóþòüñÿ
äî çàÿâ, âèçíàíèõ ïðèéíÿòíèìè äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Ïðîòîêîëîì. Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Ïðîòîêîëîì ëèøå ïàëàòè ³ Âåëèêà ïàëàòà Ñóäó ìîæóòü çàñòîñîâóâàòè íîâ³
êðèòåð³¿ ïðèéíÿòíîñò³.
Стаття 21

Ñòðîê ïîâíîâàæåíü ñóää³â, ÿêèõ íà äàòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì
Ïðîòîêîëîì îáðàíî íà ïåðøèé ñòðîê ïîâíîâàæåíü, ó ñèëó ïðàâà
çá³ëüøóºòüñÿ äî çàãàëüíîãî ïåð³îäó â äåâ’ÿòü ðîê³â. ²íø³ ñóää³ çàâåðøóþòü ñâ³é ñòðîê ïîâíîâàæåíü, ÿêèé ó ñèëó ïðàâà çá³ëüøóºòüñÿ íà
äâà ðîêè.
Стаття 22

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè ïîâ³äîìëÿº âñ³ äåðæàâè –
÷ëåíè Ðàäè ªâðîïè:

а) про будь-яке підписання;
b) про депонування на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або схвалення;
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ªâðîïåéñüêà Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè
c) про дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтею 19; та
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що стосується цього Протоколу.
Íà ïîñâ³ä÷åííÿ ÷îãî ò³, ùî ï³äïèñàëèñÿ íèæ÷å, íàëåæíèì ÷èíîì íà òå óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè, ï³äïèñàëè öåé Ïðîòîêîë.
Ó÷èíåíî ó Ñòðàñáóðç³ 13 òðàâíÿ 2004 ðîêó àíãë³éñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, îáèäâà òåêñòè º îäíàêîâî àâòåíòè÷íèìè, â îäíîìó
ïðèì³ðíèêó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ Ðàäè ªâðîïè. Ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè íàäñèëàº çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ öüîãî Ïðîòîêîëó
êîæí³é äåðæàâ³ – ÷ëåíó Ðàäè ªâðîïè.
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