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1. Деякі загальні проблеми

1 ДеяКі загальні проблеми

Аркадій Бущенко

КоротКий огляд справ проти УКраїни, 
що стосУються діяльності міліції, за яКими Ухвалені 

чи бУдУть Ухвалені рішення ЄвропейсьКим сУдом з прав людини

ЗаСтоСУВання КатУВань піД чаС ДопитУ

У справі Афанас’єв проти України1 (березень 2000 року, Київський райвідділ міліції, 
Харків) заявник стверджував, що був підданий катуванню під час допиту у Київському 
райвідділі міліції м. Харкова.

Суд визнав, що стаття 3 Конвенції була порушена, і зазначив, що матеріали справи 
підтверджують, що заявник зазнав насильства під час тримання під вартою. Хоча за‑
явник не зміг надати якісь незалежні докази, що можуть підтвердити його заяви щодо 
побиття працівниками міліції, але у сукупності медичні докази, свідчення заявника, 
тримання у райвідділі міліції протягом трьох днів та відсутність іншого вірогідного по‑
яснення щодо походження тілесних ушкоджень у заявника, створюють розумну підоз‑
ру, що ці ушкодження бути спричинені міліцією. це перемістило тягар доведення на 
Уряд, який не зміг спростувати твердження заявника.

У справі Вергельский проти України2 (березень 2004 року, Роменський райвідділ 
міліції, Сумська область) заявник стверджував, що був затриманий і побитий. Згодом 
його примусили підписати визнання, що він лаявся у громадському місці, і того ж дня 
суд призначив йому 7 діб адміністративного арешту. але, як стверджував заявник, кож‑
ного дня його доставляли до райвідділу, били та примушували зізнатися у вбивстві. на‑
решті він зізнався, і його затримали як підозрюваного. Згодом медиками в нього були 
встановлені численні тілесні ушкодження. Суд визнав твердження заявника вартими 
довіри, хоча, як часто у таких справах, через неналежне розслідування з боку прокура‑
тури, неможливо отримати вирішальні докази застосування катувань. але це не звіль‑
няє державу від відповідальності за катування. ця справа може бути прикладом оцінки 
Судом сукупності доказів, на підставі яких він робить висновок про порушення статті 
3 Конвенції:

— медичні документи,

1 Afanasyev v. Ukraine, no. 38722/02, 5 April 2005
2 Vergelskyy v. Ukraine, no. 19312/06, 12 March 2009
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— свідчення заявника,
— нездатність органів влади чітко та послідовно звітувати щодо знаходження заяв‑

ника між 19 та 20 березня 2004 року,
— те, що заявник викликався з камери для бесіди із слідчим, на якій не були при‑

сутні жодні свідки і не були забезпечені процесуальні гарантії,
— те, що він зізнався наприкінці свого затримання у вчиненні вбивства,
— відсутність будь‑якого альтернативного поясненні походження тілесних ушкод‑

жень.
Зі справи є очевидною відмінність між підходом Європейського суду та підходом 

прокуратури до розслідування та оцінки доказів.
У справі Ісмаїлов проти України3 (березень 2001, Симферопольський райвідділ 

міліції, аР Крим) Європейський суд зазначив, що було достатньо доказів для висновку, 
що пан алім ісмаїлов отримав тілесні ушкодження, коли перебував у райвідділі міліції. 
Винні у застосуванні до нього поганого поводження до цього часу не встановлені через 
недбале розслідування органами прокуратури.

на цей час на комунікацію Уряду України передані справи за аналогічними скар‑
гами:

Вітрук проти України (№ 26127/03) — травень 1999 року, Ватутінський райвідділ 
міліції, м. Київ;

Захаркін проти України (№ 1727/04) — травень 2003 року, Вовчинецький, Пасічнянсь-
кий та Калуський райвідділи, Хмельницька область;

Лопатін та Медведський проти України (№№ 2278/03 и 6222/03) — липень 1999 року, 
Торезький райвідділ міліції, Донецька область;

Нечипорук та Йонкало проти України (№ 42310/04 ) — травень‑червень 2004 року, 
Південно‑Західний райвідділ міліції, м. Хмельницький;

Сіленок та інші проти України (№ 20988/02) — 2000-2001 роки, м. Чернігів;
Смірнов проти України (№ 38683/06) — березень 2002, м. Євпаторія, АР Крим

наДМіРне ВиКоРиСтання Сили піД чаС ЗатРиМання

Питання про невиправдане використання сили розглядатиметься у справі Федоров 
та Федорова проти України (№ 39229/03), що передана на комунікацію Уряду України 
і стосується подій березня 2003 року, до яких причетний Полтавський районній відділ 
міліції.

неналежне РоЗСліДУВання

У справі Сергій Шевченко проти України4 (Військова прокуратура івано‑Франківсь‑
кого гарнізону, розслідування з 2002 року) Європейський суд констатував порушення 
права на життя через не проведення ефективного та незалежного розслідування смерті 
особи під час проходження військової служби. як стверджував суд, розслідування було 
не послідовним, містило значні недоліки, не всі докази були ретельно вивчені, а певні 
докази, зокрема, свідчення родичів померлого та його друзів про несхильність до са‑
могубства взагалі не були взяті до уваги. Крім того, розслідування не було незалежним, 
оскільки здійснювалося на початковому етапі військовими, що могли би бути причет‑
ними до смерті, а пізніше — військовою прокуратурою, яка також не є незалежною, ос‑
кільки слідчі та дізнавачі мають додержуватися військової дисципліни. Також заявнику 
не був наданий статус потерпілого в розслідуванні.

3 Ismailov v. Ukraine, no. 17323/04, 27 November 2008
4 Sergey Shevchenko v. Ukraine, no. 32478/02, 4 April 2006
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ще більше діяльності міліції стосується справа Муравська проти України5 (Слов’ян‑
ський райвідділ міліції, Донецька область, розслідування з січня 1999 року). У цій справі 
Суд зазначив, що ефективність розслідування зникнення та смерті заявника була сут‑
тєво підірвана з двох причин. По‑перше, не був проведений негайний розшук трупа 
сина заявниці, хоча було достатньо вказівок на те, де його шукати. По друге, первісний 
судово‑медичний висновок не містив жодних вказівок щодо причин смерті, хоча більш 
пізні висновки експертів дійшли до узгоджених припущень щодо насильницького ха‑
рактеру смерті.

Схожа ситуація розглядатиметься у справі Антонов проти України (№ 28096/04), 
що стосується розслідування смерті сина заявника внаслідок ДТП, що проводиться 
міліцією Дніпропетровської області з березня 1998 року.

ЩоДо поРУшення Статті 5 КонВенції 

(пРаВо на СВоБоДУ та оСоБиСтУ неДотоРКанніСть)

невиконання рішення суду

Справа Миханів проти України� (березень та грудень 2000 року, Генеральна прокура-
тура) стосувалася поширеної практики правоохоронних органів: маніпулювання зви‑
нуваченням з метою обійти рішення суду про звільнення обвинуваченого. У цій справі 
заявник був двічі звільнений з‑під варти за рішенням суду. однак одразу після рішень 
суду прокуратура, не звільняючи заявника, знову затримувала його за іншими звину‑
ваченнями, які складали предмет того ж розслідування. Європейський суд зазначив, 
що хоча для повторного затримання після рішення суду використовувалися звинува‑
чення, формально відмінні від тих, яких стосувалося судове рішення, ці звинувачення 
складали частину того ж розслідування. Суд зазначив, що ця ситуація створює вра‑
ження, що органи влади «використовували загалом схожі звинувачення як привід для 
того, щоб продовжити тримання під вартою та обійти рішення суду про звільнення 
заявника». Суд відзначив, що національне право не надає гарантій від подібного зло‑
вживання.

аналогічні скарги розглядатимуться у справі Плешков проти України (№ 37789/05) – 
травень 2003 року, Харківське обласне управління міліції.

Запізнення із звільненням

У справі Кац та інші проти України7 (Солом’янський рійвідділ міліцій, м. Київ) була 
розглянута ситуація, коли обвинувачена ольга Біляк, щодо якої була винесена пос‑
танова про звільнення, як стверджувалось Урядом, 29 січня 2004 року, не була звіль‑
нена до 1 лютого 2004 року, коли ольга Біляк померла в Київському СіЗо. Суд не 
став з’ясовувати, з чиєї вини — слідчого Солом’янського райвідділу або адміністрації 
СіЗо — сталася така ситуація. але навіть у національних судах з’ясувалося, що поста‑
нова про звільнення була зареєстрована у СіЗо лише 2 лютого 2004 року. Також був 
встановлений факт, що, попри існування постанови від 29 січня 2004 року про звіль‑
нення, також існує запит слідчих органів від 30 січня 2004 року до адміністрації СіЗо з 
вимогою доставити ольгу Біляк до райвідділу 2 лютого 2004 року. Причини наявності 
двох суперечливих документів так і не були з’ясовані.

5 Muravskaya v. Ukraine, № 249/03, 13 November 2008
6 Mikhaniv v. Ukraine, № 75522/01, 6 November 2008
7 Kats and Others v. Ukraine, № 29971/04, 18 December 2008
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Використання адміністративного затримання для кримінального переслідування

на початку 2009 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі 
Доронін проти України� (квітень 2000 року, жовтневий райвідділ міліції, м. Полтава), у 
якому встановив порушення статті 5 Конвенції, визнавши, що адміністративний арешт 
був використаний для мети кримінального переслідування. У цій справі 19 квітня 2000 
року слідчий наказав доставити до нього заявника як підозрюваного у кримінальній 
справі. 20 квітня 2000 року заявник був затриманий у Харкові та доставлений до Пол‑
тави до слідчого. Того ж дня його звинуватили в опорі працівникам міліції, а 21 квітня 
2000 року жовтневий районний суд м. Полтави засудив заявника на 5 діб адміністра‑
тивного арешту.

За аналогічними скаргами передані на комунікацію справи за заявами:
Макарова проти України (№ 3669/04) — липень 2003 року, Бахчисарайський рай‑

відділ міліції (аР Крим)
Нечипорук та Йонкало проти України (№ 42310/04 ) — травень‑червень 2004 року, 

Південно‑Західний райвідділ міліції, м. Хмельницький
Сіленко та інші проти України (№ 209��/02) — 2000-2001 роки, м. Чернігов;

Затримання свідка/незареєстроване затримання

Поширена практика затримання та тримання у райвідділі свідка розглядатиметься 
Європейським судом за заявами:

Ахметова проти України (№ 55�3/04) — червень 2003 року, Ленінський райвідділ 
міліції, м. Донецьк;

Нечипорук та Йонкало проти України (№ 42310/04 ) — травень‑червень 2004 року, 
Південно‑Західний райвідділ міліції, м. Хмельницький;

Осипенко проти України (№ 4�34/04) — січень 2002 року, Слав’янський міськвідділ 
міліції, Донечька область;

Ульянов проти України (№ 1�472/04) — березень 2002 року, податкова міліція м. Кре-
менчука.

УМоВи тРиМання піД ВаРтою Міліції

У справі Яковенко проти України9 розглядались умови тримання у Севастопольсько‑
му іТТ. Суд вирішив, що і матеріальні умови тримання, і рівень медичної допомоги не 
відповідають вимогам статті 3 Конвенції та утворюють нелюдське та таке, що принижує 
гідність поводження. Такого ж висновку Суд дійшов щодо умов конвоювання заявника 
між Сімферопольським СіЗо і Севастопольським іТТ.

поРУшення пРаВа на СпРаВеДлиВий СУДоВий РоЗГляД

За загальним правилом, оцінюючи справедливість судового розгляду, Європейсь‑
кий суд звертає увагу на додержання прав обвинувачуваного із самого початку його 
кримінального переслідування, тому вдається до оцінки дій міліції під час розслідуван‑
ня. Європейським судом було винесено три важливих рішення проти України, які зма‑
льовують приклади порушень прав обвинувачених, що є доволі поширеними у практиці 
правоохоронних органів.

8 Doronin v. Ukraine, № 16505/02, 19 February 2009
9 Yakovenko v. Ukraine, no. 15825/06, 25 October 2007
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У справі Яременко проти України10 (січень 2001 року, Харківський райвідділ міліції, 
м. Київ) був використаний дуже поширений прийом маніпуляції кваліфікацією злочи‑
ну. яременко був затриманий за низку злочинів, скоєних у 2001 році. але під час за‑
тримання оперативний працівник, який займався розслідуванням вбивства 1998 року 
допитав його щодо цього злочину. При цьому він кваліфікував злочин як спричинення 
тяжких тілесних ушкоджень, що потягли смерть потерпілого, отримав від затриманого 
відмову від адвоката та отримав зізнання у злочині. одразу ж після отримання зізнання, 
злочин було кваліфіковано як вбивство. Суд визнав порушення статті 6 Конвенції через 
те, крім іншого, що завдяки такому маніпулюванню кваліфікацією, обвинувачений був 
позбавлений права на захист.

У справі Шабельник проти України11 (лютий 2002 року, житомирська прокуратура) 
розглядався інший дуже поширений трюк. Тут заявник був допитаний у якості свідка 
та зізнався у злочині. Європейський суд визнав, що у цьому випадку заявник був при‑
мушений свідчити проти себе під загрозою кримінальної відповідальності, а також був 
позбавлений права на захист.

У справі Луценко проти України12 (листопад 1995 року, макіївський міськвідділ 
міліції) Європейський суд поширив принцип, використаний у справі Шабельник проти 
України, також на покази іншого обвинуваченого, що був допитаний у якості свідка.

У всіх цих справах були також встановлені обставини, що створювали серйозну пі‑
дозру про застосування до обвинувачених катувань або інших форм нелюдського по‑
водження і мали бути розслідувані органами влади.

на цей час на комунікацію Уряду України передані аналогічні справи:
Баліцький проти України (№ 12793/03) — травень 1998 року, Фрунзенський райвід‑

діл міліції, м. Харків
Нечипорук та Йонкало проти України (№ 42310/04 ) — травень‑червень 2004 року, 

Південно‑Західний райвідділ міліції, м. Хмельницький
Тарасов проти України (№ 17416/03) — січень 2000 року, макіївський міськвідділ 

міліції, Донецька область

Руслан Тополевський

ФаКтори, що впливають на рівень дотримання прав людини 
працівниКами органів внУтрішніх справ

Дотримання прав людини на практиці все ще не стало неодмінною умовою діяль‑
ності працівників органів внутрішніх справ.

Хоча метою є недопущення жодного випадку порушення прав людини, однак було б 
наївним вважати, що можна негайно й абсолютно усунути випадки порушень прав лю‑
дини в діяльності органів внутрішніх справ. адже правоохоронна діяльність нерідко здій‑
снюється в обмежених часових рамках. часто правоохоронець приймає рішення за умов 
недостатності інформації. Тим не менше зменшення рівня порушень прав людини до 
певного мінімального рівня — це завдання цілком досяжне протягом розумного терміну.

10 Yaremenko v. Ukraine, no. 32092/02, 12 June 2008
11 Shabelnik v. Ukraine, no. 16404/03, 19 February 2009
12 Lutsenko v. Ukraine, no. 30663/04, 18 December 2008
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які ж фактори впливають на рівень дотримання прав людини працівниками органів 
внутрішніх справ?

До таких факторів, на нашу думку, належать:

1) оРГаніЗаційний

До елементів, які складають цей фактор можна віднести, наприклад, систему оці‑
нювання ефективності діяльності оВС, яка у своєму теперішньому вигляді — як систе‑
ма статистичних показників — породжує такі ефекти як розкриття злочину будь‑якою 
ціною (в тому числі за допомогою катування та жорстокого поводження), забезпечення 
явки з повинною осіб, яких не було на місці скоєння злочину, зізнання особи в злочи‑
нах, які особа не скоювала, на додаток до тих, які вона вчинила. Про необхідність зміни 
такої системи говориться давно, однак вона практично залишається незмінною.

Серед засобів запобігання порушенням прав людини можна назвати, наприклад, 
запровадження запису допитів, невідкладний допуск захисника до свого клієнта. До 
них належить також реєстрація всіх громадян, які заходять та виходять з органів внут‑
рішніх справ. щодо останнього можна згадати випадки, коли громадян доставляли для 
допиту не в приміщення райвідділу, в якому ведеться реєстрація відвідувачів, а в окреме 
приміщення, в якому й вимагали зізнання застосовуючи незаконне насилля.

2) оСВітній

Підготовка працівників органів внутрішніх справ хоча й передбачає вивчення про‑
блематики прав людини, однак в багатьох випадках вона має формальний вигляд і не 
становить ключового елемента в навчальних предметах, які вивчають правоохоронці.

обмежена можливість участі працівників оВС в «навчанні протягом всього жит‑
тя». недостатній рівень знань щодо того, що робити в певних ситуаціях, потенційно 
пов’язаних з порушенням прав людини. Позитивно себе зарекомендувала практика 
рекомендацій щодо дій в таких ситуаціях, зокрема рекомендації щодо дій працівників 
міліції під час виборів або рекомендації щодо дій під час мирних зібрань.

3) Соціально-МатеРіальний

ефективність діяльності правоохоронних органів певною мірою залежить від рівня 
фінансування. Разом із тим недофінансування базових потреб правоохоронної діяль‑
ності призводить до перекладання таких витрат (бензин, папір тощо) на потерпілих та 
їхніх родичів.

Разом із тим, органи внутрішніх справ часто функціонують таким чином, що не 
дозволяють працівнику міліції відчувати власну гідність, у зв’язку з чим працівники 
міліції практично ніколи офіційно не скаржаться.

Тоді як соціальний захист працівників міліції фактично скасовано.
недостатнє фінансування криміналістичного обладнання тягне за собою недоліки 

при огляді місця події та збиранні та дослідженні речових доказів. У подальшому недо‑
статність доказів може слугувати однією з причин застосування жорстокого поводження.

4) оСоБиСтіСний

Працівники органів внутрішніх справ мають вкрай обмежені можливості для само‑
розвитку. Режим роботи створює серйозні перешкоди для особистого життя, зокрема, 
через надмірну тривалість робочого часу, роботу у вихідні тощо. У зв’язку із цим, в сис‑
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темі оВС регулярно протягом років має місце відтік персоналу. на їхнє місце прихо‑
дять люди, які не мають професійного досвіду і яких знову потрібно вчити, однак немає 
жодної гарантії, що вони затримаються на тривалий час.

Значна частина працівників оВС, в тому числі відповідних керівників, допускають, 
а в деяких випадках спонукають, застосування катувань та жорстокого поводження з 
метою отримання викривальних свідчень у справі.

5) інноВаційний

Використання новітніх технологій може становити порушення прав людини, зок‑
рема, в тому випадку, коли на законодавчому рівні це не регламентовано. йдеться на‑
самперед щодо встановлення та використання відеокамер в громадських місцях, дослід‑
ження ДнК, збору та обробки персональних даних тощо.

6) КонтРольний

на сьогодні здійснення контролю за порушенням прав людини є малоефективним. 
Розслідування таких випадків силами органів внутрішніх справ, як правило, є неефек‑
тивним зважаючи на феномен «честі мундиру» та незацікавленості керівництва у вияв‑
ленні великої кількості фактів порушення прав людини. Розслідування скарг органами 
прокуратури або з’ясування судом обставин щодо порушень прав людини працівника‑
ми оВС також, як свідчить практика, є безперспективним.

Здійснення громадського контролю, зокрема, з боку громадських рад з прав люди‑
ни може дати відповідний ефект, коли в результатах такого контролю будуть зацікав‑
лені як активні члени громадської ради, так і безпосередньо начальник відповідного 
управління внутрішніх справ. Разом із тим ефективність громадської ради значною 
мірою залежить від її складу.

що стосується діяльності помічників міністра внутрішніх справ в областях, то їхня 
результативність значною мірою залежить від співпраці з правозахисними організація‑
ми, які зокрема надають правову допомогу через громадські приймальні. Відсутність 
такої співпраці призводить до перетворення цього інституту в суто внутрішній засіб 
контролю і фактично нівелюється.

Таким чином, зміни, які мають відбутися в діяльності оВС, повинні бути спрямо‑
вані на те, щоб порушувати права людини було невигідно. Кожне повідомлення про 
порушення прав людини з боку працівників органів внутрішніх справ повинно бути 
невідкладно і ефективно розслідувано, а винні, зокрема, в тому випадку, коли такі дії 
становлять злочин, понести відповідне покарання.

Микола Фельдман

співробітниКи органів внУтрішніх справ не повинні 
Уподібнюватися злочинцям

За останні роки важливо відзначити покращення в роботі системи органів внутріш‑
ніх справ, які стосуються дотримання деяких демократичних процедур. Завдяки добрій 
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волі керівництва міліції, як на міністерському рівні, так в регіонах і на місцях, міліція 
стала більш відкритою у роботі із журналістами і громадськістю. Значно покращився 
доступ до інформації і оперативне реагування на вимоги представників громадськості, в 
тому числі завдяки діяльності громадських рад. Також слід відзначити, що можливість 
в рамках громадських слухань відкрито говорити про наявні проблеми в системі ор‑
ганів внутрішніх справ є значним досягненням і свідченням відкритості та прозорості 
в діяльності міліції.

Співпраця з органами внутрішніх справ в режимі спільної роботи в громадських ра‑
дах створила унікальну можливість поглибленого громадського спостереження та кон‑
тролю за діяльністю співробітників міліції. Така робота дозволила виявити деякі клю‑
чові проблеми в методах діяльності сучасної міліції. Досліджуючи причини існування 
проблем, можна звести їх до загальної тези про те, що без системного порушення норм 
законодавства сучасна українська міліція не уявляє можливостей своєї роботи. В країні 
на постійній основі фіксуються випадки порушення прав громадян з боку міліції, які 
кваліфікуються не тільки як погане поводження. Переважна більшість порушення прав 
громадян відбувається під час затримань, отримання пояснень та свідчень.

однією з ключових проблем є непереборне бажання з боку органів внутрішніх 
справ примушувати громадян давати пояснення та свідчення в кримінальному процесі 
на стадії до порушення кримінальної справи. Законодавство надає органам внутрішніх 
справ єдину можливість відбору пояснень у кримінальному процесі під час перевір‑
ки заяв та повідомлень про порушення кримінальних справ — на підставі виписаних 
повісток. однак, оперативні співробітники органів внутрішніх справ майже не вико‑
ристовують норму законодавства щодо надсилання повістки. натомість, дуже часто для 
виклику свідка для надання пояснень використовується телефонний зв’язок чи, більше 
того, для відбору пояснень працівники міліції особисто з’являються в приватні помеш‑
кання громадян, або до місця роботи. При цьому фіксуються непоодинокі випадки роз‑
повсюдження неправдивої інформації про громадян сусідам, або колегам та керівниц‑
тву підприємств з метою примушування давати необхідні свідчення.

часто використання незаконних дій становиться очевидним при розслідуванні спір‑
них подій господарського характеру, в яких співробітники міліції можуть вбачати озна‑
ки економічних злочинів. не маючи достовірної інформації та не провівши належної 
роботи з отримання документованої інформації, співробітники міліції обирають про‑
фесійній роботі альтернативу у вигляді примушування до надання свідчень із вказаною 
необхідною кваліфікацією для використання таких свідчень і показів проти самих гро‑
мадян. Такі дії працівників міліції, без сумніву, входять і входитимуть надалі у конф‑
лікт з рекомендаціями громадянам від правозахисників, юристів та адвокатів. Зазначені 
рекомендації стосуються, зазвичай, забезпечення можливості уникнення незаконного 
поводження з громадянами з боку міліції.

Сьогодні, щоб довести факт незаконного затримання, чи більше того — побоїв та 
катувань в міліції, громадянинові необхідна потужна доказова база — не тільки докази 
існування побоїв, але й неспростовні докази отримання побоїв під час перебування в 
міліції. Закономірно, що експерти рекомендують громадянам не з’являтись в міліції без 
належно оформленої і надісланої поштою повістки, за отримання якої людина розпи‑
салась. Більше того, природною є рекомендація зробити відеозапис свого тулуба, рук 
та обличчя перед походом в міліцію. це природні рекомендації, адже будь‑який грома‑
дянин України знає, що під час перебування в міліції абсолютна більшість громадян є 
незахищеними перед свавіллям міліції. абсолютна більшість громадян мають обґрунто‑
вані підстави очікувати свавілля і катувань з боку міліції.

Проблема, про яку сказано вище, не є єдиною ключовою. Важливою пробле‑
мою залишається використання незаконних затримань з метою отримання можливос‑
тей необмеженого примушування громадян до дачі необхідних пояснень, свідчень, в 
тому числі і явок з повинною. Випадки фіксації фальсифікованих адміністративних 
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справ — численних випадків нібито «непокори законним вимогам міліції» та «нецен‑
зурної лайки в громадських місцях», під час відбування покарання за які у вигляді аре‑
шту, громадяни опиняються під повною владою працівників міліції, які користують‑
ся можливостями абсолютної і безконтрольної діяльності. наслідки цього абсолютно 
передбачувані — катування, явки з повинною і кримінальні справи, які порушуються 
на таких підставах. В таких ситуаціях у громадян відсутній вибір — які свідчення дава‑
ти, чи не давати їх взагалі, оскаржити дії працівників міліції, чи ні? існування практики 
використання можливості отримання свідчень в порядку провадження кримінального 
процесу від громадян, затриманих в адміністративному порядку, підлягає повному ви‑
коріненню. Власне відсутність контролю і належної роботи служби внутрішньої безпе‑
ки дозволяють використання затриманих в адміністративному порядку в провадженні 
кримінального процесу.

Вкрай важливою ключовою проблемою необхідно назвати недостатньо належну ро‑
боту служби внутрішньої безпеки. незважаючи на потужні функції і можливості впливу 
і контролю, співробітники служби внутрішньої безпеки на місцях часто визнають, що 
є скоріше службою захисту працівників міліції у випадках скарг на них, ніж службою 
очищення міліції від небажаних елементів та методів роботи. Співробітники служби 
внутрішньої безпеки не мають на меті системно контролювати дотримання прав гро‑
мадян і законодавства працівниками міліції. Фактично, їх робота зводиться до опосе‑
редкованого та вимушеного реагування на події, які неможливо остаточно приховати. 
Поза всяким сумнівом, окрема кількість випадків зазначеного реагування є успішним 
і результативним, і, тим не менше, роботу служби внутрішньої безпеки ще неможливо 
назвати системною.

Свідчення та дослідження різних випадків порушення прав громадян тільки під‑
тверджують, що система органів внутрішніх справ орієнтована в першу чергу на те, 
щоб досягнути ефекту у кількісних показниках — показати ефективність у статистич‑
ній звітності, часто не зважаючи на якість своїх дій — збору інформації, спостережень, 
ведення оперативно‑розшукових справ, реалізації розслідувань. наслідком такої пос‑
тійної гонки за показниками є щоденне порушення прав громадян в кожному регіоні 
країни. оскільки працівники міліції замість надсилання повісток обирають відразу си‑
ловий привід та затримання людей, діючи в кращих традиціях авторитарного режиму з 
метою зекономити час, знаючи, що за це їм нічого не буде, то варто стверджувати, що 
так буде доти, доки співробітникам оВС дозволятиметься економити час, порушуючи 
законодавство.

Таким чином, в Україні діє система органів внутрішніх справ, яка дозволяє своїм 
співробітникам не дотримуватись законодавства. це означає, що органи внутрішніх 
справ системно виховують державних службовців, яким дозволяється не виконувати та 
ігнорувати приписи законодавства, і тим самим перевищувати свої повноваження, зло‑
вживати владою. Тобто, діюча система органів внутрішніх справ орієнтована на те, щоб 
її співробітники були вимушені постійно порушувати закон. Вести при цьому дискусії 
про те, які порушення допустимі, а які неприпустимі — безглуздо. майже, як і звіту‑
вати про статистичні успіхи, серед яких можна опосередковано розгледіти реальну ко‑
рисну ефективність для суспільства.

Діюча система органів внутрішніх справ залишається небезпечною для суспільства 
і терпимою до порушень прав людей, орієнтованою на системні перевищення повно‑
важень і зловживання владою, незаконні затримання, допити і катування — система 
оВС залишається подібною злочинній системі. Діюча немов би із метою захисту сус‑
пільства від злочинців, вона сьогодні залишається орієнтованою на те, щоб виховува‑
ти співробітників, які уподібнюються у своїй діяльності злочинцям. що є, безумовно, 
неприпустимим.
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зобов’язання мвс щодо забезпечення прав людини 
та основоположних свобод

1. Під забезпеченням реалізації прав людини слід розуміти, з одного боку, систему 
їх гарантування, тобто загальні умови та спеціальні (юридичні) засоби, які забезпечують 
їх правомірну реалізацію, а за необхідності й охорону; з іншого — напрям діяльності 
державних органів щодо створення умов для реалізації прав громадян. як самостійний 
вид діяльності забезпечення має такі різновиди:

— воно здійснюється у вигляді певної діяльності у різних галузях суспільного життя 
з розвитку економіки, вдосконалення політичної системи суспільства тощо. ця 
діяльність спрямована на вдосконалення загальних (економічних, соціальних, 
політичних та духовних) гарантій реалізації конституційних прав. Суб’єктами 
цього виду діяльності виступають держава та її органи;

— законодавча діяльність держави щодо створення і вдосконалення юридичних за‑
собів, яким належить забезпечувати правомірну реалізацію, а за необхідності й 
охорону (захист) прав людини;

— забезпечувальна діяльність, якій відводиться особливе місце у правозастосовчій 
діяльності компетентних органів держави та громадських організацій. Правоза‑
стосовний акт, який виноситься під час її здійснення, виступає юридичним фак‑
том у процесі безпосередньої реалізації людиною і громадянином своїх прав і 
свобод, і водночас як загальна передумова дієвості всієї системи гарантій;

— права і свободи забезпечуються також профілактичною діяльністю, що має на 
меті попередження правопорушень. Вона спрямована на виявлення та усунення 
причин і передумов, що призводять до вчинення правопорушень;

— як вид забезпечення прав людини визнаються також виховна, інформаційно‑
консультативна діяльність тощо [1].

2. Компетенція оВС України щодо забезпечення прав людини і громадянина скла‑
дається з таких повноважень:

— охорона й забезпечення громадського порядку, тобто підтримання встановлених 
правовими актами правил поведінки та відносин між людьми, які перебувають у 
громадських місцях;

— запобігання виникненню загрози життю, здоров‘ю та майну громадян з боку 
джерел підвищеної небезпеки, непередбачених дій натовпу або внаслідок аварій, 
катастроф та інших надзвичайних подій;

— запобігання правопорушенням та їх припинення з метою захисту прав громадян 
під час вжиття заходів щодо нейтралізації, послаблення, усунення та поперед‑
ження правопорушень, забезпечення притягнення до відповідальності винних, 
відновлення порушених прав і свобод громадян;

— виявлення й розкриття злочинів та розшук осіб, які їх вчинили, що, безперечно, 
є основним функціональним завданням міліції, виконання якого відображає рі‑
вень професіоналізму працівників органів внутрішніх справ.

3. Працівники оВС повинні діяти за законом і в усіх випадках дотримуватися пра‑
вил та інструкцій. ні за яких обставин правоохоронна діяльність не може супровод‑
жуватися порушенням закону. жодні добрі наміри або якась «необхідність» не можуть 
бути підставою для виходу за межі закону.

Загальним підґрунтям ефективності діяльності правоохоронця може бути тільки ви‑
сокий рівень морально‑правової культури, розвинута правосвідомість, прагнення до‑
тримуватися правових приписів, продиктованих внутрішніми моральними переконан‑
нями. іншим підґрунтям є професіоналізм. У правовій державі діє принцип «дозволено 
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все, що не заборонено законом». Проте такий підхід доречний та обґрунтований лише 
щодо пересічних громадян, а не посадовців. Стосовно тих, хто має владні повноважен‑
ня, діє інший принцип «дозволено тільки те, на що уповноважив закон, і тільки у виз‑
наченій законом процедурі (формі)».

Проблеми формування відповідального ставлення працівників оВС до захисту прав 
і свобод людини іноді обумовлює сама специфіка правоохоронної діяльності, а іноді це 
пов‘язано з недостатнім рівнем їх професійних, моральних та психологічних якостей, 
відсутністю в них необхідної впевненості у важливості та відповідальності їх суспіль‑
ної ролі. негативний вплив, який відчуває правоохоронець у спілкуванні зі злочинним 
середовищем, часом стає на заваді виконання обов‘язків із забезпечення прав і свобод 
людей, яким він присягався чесно служити.

Порушення законності й дисципліни може бути наслідком свідомого невиконання 
працівником міліції службових обов‘язків, зневажливого ставлення до прав і законних 
інтересів громадян, нестриманості, невміння орієнтуватися й діяти в складній обста‑
новці тощо.

маючи широкі повноваження, окремі правоохоронці у своїх діях не уникають бру‑
тального насильства, що є «навмисним та протиправним застосуванням сили працівни‑
ками міліції, які свідомо перевищують повноваження, надані їм». Подібно до правопо‑
рушників, котрі ретельно планують свої злочини, брутальні працівники міліції зазвичай 
вдаються до запобіжних заходів, завдяки чому їх злочинні дії залишаються невиявле‑
ними.

Трапляються також випадки застосування надмірної сили — або як результат неп‑
ридатності чи недбалості працівника міліції, або ж коли вони виявляються неспромож‑
ними розібратися з ситуацією, у якій вони опинилися, без зайвого чи надто нерозваж‑
ливого застосування сили [2].

літеРатУРа

1. Діяльність оВС України в забезпеченні прав людини за сучасних умов / іменем 
Закону, № 42 (5480), 22.10‑27.10.2005, С. 7

2. Хальота а.і. Забезпечення реалізації органами внутрішніх справ конституційних 
особистих прав і свобод людини і громадянина // науковий вісник національної ака‑
демії внутрішніх справ України — 2001. — № 3. — С. 87‑95

Володимир Бевзенко

Участь міліції в адміністративномУ сУдочинстві УКраїни

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України (далі — КаСУ) одним 
із учасників адміністративного судочинства можуть виступати органи міліції, їх поса‑
дові та службові особи. В адміністративному судочинстві участь суб’єктів владних пов‑
новажень, у тому числі й міліції, означає безпосереднє здійснення цими суб’єктами в 
адміністративному суді передбачених адміністративним процесуальним законодавством 
прав та обов’язків. Здійснення цих повноважень обумовлюється виниклими публічно‑
правовими відносинами спірного характеру за участю суб’єктів владних повноважень.
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аналіз чинного адміністративного процесуального законодавства, дозволяє зроби‑
ти висновок про такі форми участі міліції в адміністративному судочинстві: 1) участь в 
якості сторони (позивача або відповідача); 2) участь в якості третьої особи; 3) участь в 
якості процесуального представника; 4) участь в якості свідка та експерта; 5) участь в 
якості скаржника в апеляційному, касаційному провадженні, провадженні за винятко‑
вими обставинами та заявника в провадженні за нововиявленими обставинами.

Участь сторони‑міліції в адміністративному судочинстві має такі відмінності від 
участі сторін в цивільному або господарському процесі:

— набуттю міліцією адміністративної процесуальної правосуб’єктності сторони за‑
вжди передують правовідносини владно‑публічного характеру, у яких цей орган 
здійснює владно‑публічні повноваження;

— сторона‑міліція вступає або залучається в адміністративне судочинство у зв’язку 
із виконуваними владно‑публічними завданнями та функціями, які закріплені 
чинним законодавством;

— здійснення міліцією адміністративної процесуальної правосуб’єктності позивача 
є способом здійснення цими суб’єктами покладених на них чинним законодавст‑
вом завдань та функцій;

— відтак, участь міліції в адміністративному судочинстві в якості сторони обумо‑
влена не їх особистим бажанням чи волевиявленням, а виключно приписами 
чинного законодавства.

Участь міліції в адміністративному судочинстві в якості третьої особи — форма здійс‑
нення адміністративної процесуальної правосуб’єктності, яка за своїм змістом, певним 
чином, подібна до здійснення суб’єктом владних повноважень адміністративної про‑
цесуальної правосуб’єктності сторони. Така подібність полягає у тому, що, по‑перше, 
треті особи також мають деяку юридичну зацікавленість щодо розгляду та вирішен‑
ня адміністративної справи. ця зацікавленість теж є двоякою і буває матеріально‑ та 
процесуально‑правовою. Третя особа‑міліція так само, як і сторони, прагне досягнути 
певного правового результату (наприклад, виконання завдань та функцій, визначених 
законом, захист публічних інтересів) та ухвалення рішення адміністративного суду на 
їх користь.

ще однією доволі поширеною формою участі міліції в адміністративному судо‑
чинстві є здійснення її посадовими, службовими особами повноважень процесуального 
представника. мета здійснення такого представництва міліції в адміністративному су‑
дочинстві полягає у:

— представленні в адміністративному суді інтересів колективного або індивіду‑
ального суб’єкта владних повноважень, наприклад, — управління міністерства 
внутрішніх справ, міністерства внутрішніх справ України тощо;

— захисті в адміністративному суді інтересів: а) відповідного суб’єкта владних пов‑
новажень, який бере участь в адміністративному судочинстві в якості однієї із 
сторін або третьої особи; б) інших суб’єктів права, у випадках передбачених за‑
коном;

— наданні адміністративному суду допомоги щодо здійснення правосуддя у конк‑
ретній адміністративній справі, учасником якої виступає суб’єкт владних повно‑
важень або інший суб’єкт права.

наступними формами участі суб’єкта владних повноважень в адміністративному 
судочинстві є здійснення ним адміністративних процесуальних повноважень свідка, 
експерта, спеціаліста.

Підставою набуття міліцією адміністративної процесуальної правосуб’єктності 
скаржника в апеляційному, касаційному провадженні, провадженні за винятковими об‑
ставинами або заявника в провадженні за нововиявленими обставинами є подання цим 
органом скарги або заяви до відповідного адміністративного суду та прийняття її цим 
судом. Таке подання обумовлюється однією із причин: 1) повним або частковим невдо‑
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воленням ухвалою або постановою у справі, винесеною адміністративним судом; 2) на‑
явністю у справі виняткових обставин; 3) наявністю у справі нововиявлених обставин.

із проаналізованих таким чином форм участі міліції в адміністративному судочинс‑
тві можемо зробити такі висновки:

— така участь, поміж інших, ґрунтується на принципах рівності усіх учасників ад‑
міністративного процесу перед законом і судом, змагальності сторін та диспози‑
тивності;

— незважаючи на статус, міліція, її посадові чи службові особи порушують ад‑
міністративну справу або вступають в адміністративне судочинство за тих же 
підстав, умов та у тих же формах що й решта приватних фізичних і юридич‑
них осіб. отже, міліція в адміністративному судочинстві не наділяється жодни‑
ми привілеями щодо інших учасників адміністративного судочинства, користу‑
ючись на загальних засадах тими ж самими адміністративними процесуальними 
повноваженнями, що й решта учасників справи, відповідно до форми участі у 
адміністративному судочинстві;

— участь міліції в адміністративному судочинстві може розпочинатися з часу пору‑
шення адміністративної справи та припинятися із завершенням останньої стадії 
адміністративного процесу;

— міліція, задля захисту, відновлення чи здійснення власних або інших прав, за‑
конних інтересів, досягнення конкретної матеріальної або процесуальної мети, 
вправі вільно користуватися усіма наданими адміністративними процесуальними 
повноваженнями. Такі повноваження, а також адміністративно‑правовий статус 
міліції, забезпечують можливість участі цього суб’єкта в адміністративному судо‑
чинстві у різних формах;

— участь міліції, на відміну від інших приватних фізичних та юридичних осіб, крім 
норм КаСУ опосередковано також урегульована спеціальними нормативно‑пра‑
вовими актами, які містять норми матеріального та процесуального права;

— участь міліції в адміністративному судочинстві, з урахуванням її організаційно‑
правової форми, може відбуватися як безпосередньо так і опосередковано.
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Андрій Шульга

роль моральності У реалізації прав та заКонних інтересів 
УчасниКів Кримінального сУдочинства

Велике значення для досягнення завдань кримінального судочинства у демократич‑
ній державі має наявність досконалого механізму захисту прав та реалізації законних 
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інтересів учасників кримінального процесу. Тому держави, що тримають курс на де‑
мократію, намагаються постійно оновлювати механізм захисту прав та законних інте‑
ресів учасників кримінального процесу. осторонь від цієї тенденції не стоїть і Україна. 
З переходом нашої держави у 1991 році до шляху демократії, ідея демократизації кримі‑
нально‑правової системи стала активно впроваджуватися у повсякденну роботу право‑
охоронних органів. як ця ідея втілювалася у кримінальне судочинство, — це вже інше 
питання, але згідно до тих кроків, які держава намагається зробити у цьому напрямку, 
і до чого прагне сьогодні, яскраво свідчить про наростаючий пріоритет прав людини 
перед інтересами держави. Так, заради підвищення рівня пріоритету прав людини ін‑
тересам держави у здійсненні судочинства, Україна наприкінці 20 століття виявила ба‑
жання вступити до Ради Європи, де основним праворегулюючим механізмом являється 
такий досить авторитетний орган, як Європейський суд з прав людини. на сьогодні цей 
міжнародний правозахисний інституту набув в Україні досить значної популярності, 
про що свідчать десятки тисяч скарг громадян нашої держави, які звернулися до Євро‑
пейського суду за захистом порушених прав. інше питання, як виконуються в Україні 
рішення цього суду, але це вже зовсім друга тема.

У моєму виступі вся увага буде застережена на питаннях моральності кримінально‑
процесуальних відносин. адже, порушення норм кримінально‑процесуального законо‑
давства, майже завжди супроводжується порушенням загально‑соціальних моральних 
норм. Хабарництво, фальсифікація, упередженість тощо окремих посадових осіб під 
час виконання ними службових обов’язків, все це є наслідком реалізації їх низовинних 
спонукань, звідси виникають і порушення законності, і перш за все прав людини і гро‑
мадянина державою. Саме державою, адже, коли Європейський суд з прав людини роз‑
глядає справу, він судить не конкретну посадову особу, що допустила порушення прав 
людини, а державу в цілому. і це справедливо.

і тим не менш, суспільство все ж таки прагне до високоморальних стандартів жит‑
тя, що не можливо не побачити. Так, на сьогодні поряд з насиченістю інформаційного 
простору елементами аморального походження, моральність в суспільстві набуває все 
більшого і більшого сенсу. Підтверджується це прагненням суспільства до кращого бут‑
тя, підвищенням інтересу громадян до можливості захисту своїх особистих прав за до‑
помогою суду та інших правозахисних інституцій. отак, зазначена тенденція зобов’язує 
усю правоохоронну систему переходити до якісно нових методів функціонування, що 
ми і спостерігаємо та самі являємось учасниками різноманітних реформ у цій галузі. 
Правозахисниками значну увагу було приділено малій судовій реформі, якою в червні 
2001 р. держава заклала суттєві зміни як в судоустрої, так і в судочинстві України, що 
в подальшому мало сприяти піднесенню судової гілки влади на більш якісний рівень 
та підвищенню ефективності судового захисту прав та свобод людини. З початком цієї 
реформи повинно було відбутись і покращення морально‑етичного боку кримінального 
судочинства. отже, проблема покращення морально‑етичного клімату у кримінально‑
му судочинстві привернула увагу вчених‑процесуалістів. на сьогодні суттєвий внесок у 
розробку питань реалізації моральних засад кримінального судочинства України зроби‑
ли як українські вчені Ю.П. аленін, о.В. Баулін, В.П. Бахін, В.Д. Берназ, П.Д. Білен‑
чук, В.г. гончаренко, Ю.м. грошевий, л.м. гуртієва, H.I. Клименко, В.о. Коновалова, 
B.C. Кузьмічов, о.В. мельник, о.Р. михайленко, м.м. михеєнко, В.Т. нор, м.а. По‑
горецький, Б.г. Розовський, С.м. Смоков, С.м. Стахівський, і.В. Строков, В.В. Са‑
мохвалов, В.Т. Тертишник, Ю.м. чорноус та ін., так і вчені країн СнД: I.а. антонов, 
Р.С. Бєлкін, В.м. Бібіло, г.Д. Дубов, о.С. Кобліков, B.I. Комісаров, Т.м. москалько‑
ва, і.л. Петрухін, M.I. Порубов, Ю.г. Торбін, С.а. шейфер, м.П. яблоков та ін.

У своїх роботах зазначені фахівці розглядали як проблеми реалізації моральності 
у кримінальному судочинстві, так і механізми покращення цієї тенденції. аналізуючи 
ці праці та правозахисну практику у галузі кримінального судочинства України, мож‑
на стверджувати, що реальний рівень моральності кримінально‑процесуальних відно‑
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син в нашій державі залишає бажати кращого. Так, наприклад, чинний КПК Украї‑
ни хоча і містить норми, що регламентують впровадження моральності у кримінальне 
судочинство (заборона виконання дій або прийняття рішень, які: принижують честь і 
гідність громадянина — ч. 2 ст. 194 КПК; призводять до поширення відомостей про 
обставини його особистого життя — ст. 121 КПК; ставлять під загрозу здоров’я учас‑
ників процесу — ч. 2 ст. 194 КПК; необґрунтовано завдають фізичних чи моральних 
страждань — ч. 3 ст. 22 КПК. Зокрема, моральні норми також, включені і в регламен‑
тацію правил допиту, особистого обшуку, освідування, відтворення обстановки та об‑
ставин злочину, враховані при встановленні обов’язку вжити заходів піклування про 
дітей та охорони майна ув’язненого під варту — ст. 159, 160, 161 КПК, охороняють 
професійну таємницю захисника — ч. 5 ст. 48 КПК, звільняють дружину і близьких 
родичів від обов’язку давати показання свідків — ст. 63 Конституції, ч. 2. ст. 69 КПК), 
але за нашими даними під час допиту обвинувачених (підозрюваних) майже у 100% 
відбуваються порушення моральних засад проведення цієї слідчої дії. Так, серед слід‑
чих та інших співробітників оВС, що уповноважені здійснювати процесуальні дії, не 
вважається порушенням законодавства застосування різноманітних слідчо‑оперативних 
комбінацій та психологічних прийомів під час допиту обвинувачених (підозрюваних). 
наприклад, обвинуваченому повідомляються завідомо неправдиві відомості про те, що 
його спільники зізналися у вчиненому злочині, або, що при обшуку були виявлені до‑
кументи і предмети, які викривають обвинувачуваного, коли насправді раніше допи‑
тані обвинувачені такого не казали, а під час обшуку вказаних речей не було виявлено. 
Такий навмисний обман обвинувачуваного є порушенням норм моралі, але це чомусь 
не вважається порушенням законності. Хоча немає ніяких сумнівів у тому, що нав‑
мисне формування помилкового уявлення у особи є банальним обманом. Відомо, що 
аморальність у кримінальному судочинстві може мати місце не лише у формі прямого 
обману учасника процесу, але і у формі більш складного засобу — таким чином, що 
слова і пропозиції самі по собі не є помилковими, але вони так побудовані і викладені 
в такому контексті, сказані таким тоном і з такою мімікою, що той, кому вони вислов‑
лені, неправду сприйме за правду, а правду — за брехню. а це вже обман, неправда, яка 
від того, що вона подана в особливо хитрій формі, не є допустимою, а, навпаки, на‑
буває особливо нетерпимого, незаконного і аморального характеру. Таким чином, слід 
зазначити, що ті слідчо‑оперативні комбінації та психологічні пастки явно суперечать 
принципам і завданням діяльності органів внутрішніх справ. Відомо, що людина, яку 
один раз обманули, перестає бути відвертою з тим, хто її таким чином образив, звідси 
зростання недовіри та неповаги до тих, хто таким чином будує своє спілкування, зок‑
рема, це відноситься і до правоохоронних органів.

окрім навмисних дій, які ведуть до порушення моральних засад кримінального 
процесу, існують і такі дії, які носять спонтанний характер, є проявом особистих мо‑
ральних якостей співробітників правоохоронних органів. У цьому аспекті особливої 
уваги заслуговує розгляд етичних засад невідкладних слідчих дій, до яких відносяться 
дії з виявлення і закріплення слідів злочину: огляд, виїмка, обшук, допити віч‑на‑віч, 
затримання і допит підозрюваних, допит потерпілих і свідків. особистий досвід робо‑
ти в органах досудового слідства тощо, свідчить, що досить часто невідкладні слідчі дії 
проводяться слідчими спонтанно, без будь‑якого планування. Динамічне проведення 
слідчих дій по «гарячих слідах» іноді викликає в діях працівників міліції поспішність, 
нерозбірливість у засобах, зневагу до деяких процесуальних, а також моральних норм. 
Так, слідчий, що є старшим слідчо‑оперативної групи разом із забезпеченням виконан‑
ня членами цієї групи і, зокрема, особисто вимог КПК, також повинен забезпечити 
проведення невідкладних слідчих дій на високоморальному рівні. Для цього слід ви‑
користовувати тільки ті засоби, що цілком відповідають закону і моральним принци‑
пам. майже у 80% випадках оглядів, обшуків, співробітники оВС грубо ігнорують мо‑
ральні вимоги щодо спілкування з іншими учасниками процесу, проявляють неповагу 
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до особистого майна, співвласників цього майна, припускають недбале ставлення до 
предметів і речей, які мають певну цінність для відповідних учасників процесу. Під час 
спілкування з підозрюваними та обвинуваченими у 50% випадків проявляють ознаки 
почуття справедливого обурення та огиди, не дотримуючись службової толерантності та 
терплячості. Все це призводить до конфліктних ситуацій, отже, і до проблем реалізації 
завдань кримінального судочинства.

на підставі викладеного, з метою покращення стану моральності у кримінально‑
процесуальних відносинах можна визначити приоритетні напрямки вирішення цієї 
проблеми. а саме: а) вважати прагнення держави до реформування системи функціо‑
нування правоохоронних органів відповідно до вимог міжнародно‑правових стандартів 
кроком до створення нової високоморальної системи кримінального судочинства Украї‑
ни; б) ввести до спеціальних принципів кримінального судочинства принцип мораль‑
ної доцільності процесуальної дії; в) розглянути питання щодо доповнення загальної 
частини чинного КПК України окремим розділом, який би регламентував морально‑
етичні норми кримінально‑процесуального спілкування учасників кримінального судо‑
чинства.

Катерина Рудой

адаптація заКонодавства УКраїни У сФері правоохоронної діяльності 
до норм ЄвропейсьКого союзУ

В рамках адаптації національного законодавства України до законодавства Євро‑
пейського Союзу Урядом нашої країни прийнято низку нормативно‑правових актів, 
які регламентують співробітництво України з Європейським Союзом у сфері правоохо‑
ронної діяльності. Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ ґрунтується на 
положеннях Угоди про партнерство і співробітництво, Стратегії та Програми інтеграції 
України до ЄС, а також Спільної стратегії ЄС щодо України.

інституційну основу співробітництва України з ЄС становить Підкомітет з питань 
митниці, транскордонного співробітництва, боротьби з нелегальною міграцією, органі‑
зованою злочинністю, «відмиванням» грошей та наркобізнесом Комітету з питань спів‑
робітництва між Україною та Європейськом Співтовариством (Європейським Союзом), 
який утворено відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 
ЄС.

на сьогодні пріоритетними шляхами правоохоронної діяльності є:
— залучення технічної допомоги ЄС для підвищення рівня матеріально‑технічно‑

го забезпечення східного та північного кордонів України, а також фінансування 
процедури депортації нелегальних мігрантів у разі їх відмови самостійно залиши‑
ти територію України. З цією метою українська сторона пропонує ЄС здійснити 
Спеціальну оціночну місію північно‑східної ділянки державного кордону Украї‑
ни (подібну до запропонованої ЄС на українсько‑молдовській ділянці);

— розроблення спільних проектів, які б сприяли підвищенню конкуренто‑
спроможності держави, вирішенню проблем зайнятості населення на національ‑
ному рівні та підвищенню ефективності соціального захисту трудящих‑мігрантів, 
враховуючи активізацію адаптації трудового законодавства України до законо‑
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давства ЄС та заходів щодо приєднання України до Конвенцій моП та Ради Єв‑
ропи з питань правового та соціального захисту трудящих‑мігрантів;

— продовження співпраці з ЄС у рамках міжнародних операцій щодо недопущення 
витоку у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур‑
сорів;

— налагодження між відповідними службами правоохоронних органів України та 
держав‑членів ЄС регулярного обміну оперативно‑розшуковою, оперативно‑
довідковою та криміналістичною інформацією.

на сьогоднішній день взаємодія мВС України з ЄС включає в себе: співробітниц‑
тво у цивільних та кримінальних справах; поліцейське співробітництво; боротьбу з ра‑
сизмом та ксенофобією; боротьбу з наркотиками та торгівлею зброєю; боротьбу з ор‑
ганізованою злочинністю; боротьбу з тероризмом; боротьбу зі злочинами проти дітей 
та торгівлею людьми.

Потребує особового дослідження і низка наукових проблем у сфері правоохорон‑
ної діяльності стосовно міжнародно‑правових аспектів попередження злочинності. До 
перспективних напрямів досліджень, на нашу думку, слід віднести розробку Концепції 
профілактики злочинності з урахуванням загальноєвропейських підходів, які знайшли 
відображення в документах Ради Європи та ЄС.

Усе викладене свідчить про те, що сьогодні вкрай необхідні фундаментальні та 
прикладні дослідження у сфері протидії злочинним проявам, наукові експертизи і кон‑
сультації в галузі нормативного регулювання правоохоронної сфери, видання наукової 
продукції монографічного, довідникового, науково‑практичного, навчально‑методич‑
ного плану, підготовка висококваліфікованих юристів‑науковців для правоохоронних 
органів.

Таким чином, з метою адаптації законодавства України у сфері правоохоронної 
діяльності до європейських та інших міжнародних стандартів і кращих зразків практи‑
ки необхідно:

— привести законодавство України у відповідність до 3‑ї Директиви ЄС про запобі‑
гання використання фінансової системи для відмивання грошей або фінансуван‑
ня тероризму й Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та кон‑
фіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму;

— посилити кадровий потенціал ключових інститутів у системі протидії відмиван‑
ню грошей в Україні (Державний комітет фінансового моніторингу, правоохо‑
ронні органи, наглядові/регуляторні органи в судовій та фінансовій системах);

— розвивати організаційні й технічні інфраструктури системи протидії відмиванню 
грошей та фінансуванню тероризму;

— посилити здатність України повністю впровадити європейські угоди про спів‑
працю в кримінальних справах;

— посилити кадровий та інституційний потенціал міністерства юстиції і генераль‑
ної прокуратури в сфері міжнародного співробітництва в кримінальних справах;

— сприяти формуванню зв’язків та прямих контактів між посадовими особами 
міністерства юстиції та прокуратури з їхніми колегами із сусідніх та інших євро‑
пейських країн;

— розробити дійові заходи боротьби зі злочинністю, зокрема економічною й ор‑
ганізованою, забезпечити їхнє належне здійснення та ефективне міжнародне 
співробітництво;

— розробити стандарти щодо законів, процедур та суб’єктів у системі кримінальної 
юстиції, забезпечити гарантії захисту людської гідності в ситуаціях, пов’язаних з 
триманням під вартою, та додержання європейських стандартів у системі право‑
охоронних органів, формування відновлювального правосуддя та заходів запобі‑
гання злочинності.
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Анатолій Колодій

дотримання прав та свобод людини і громадянина УКраїні

Зазначена тема мого наукового виступу є надзвичайно широкою, оскільки у сучас‑
ній гуманітарній науці розрізняють загальносоціальні та спеціально‑юридичні засоби 
дотримання прав та свобод людини і громадянина. Коли ведуть мову про загальносо-
ціальні, то мають на увазі, насамперед, біосоціальну самозахисну сутність людини, полі‑
тичні, економічні та духовні явища, процеси та інститути, що забезпечують дотримання 
прав та свобод людини і громадянина, тощо. Під спеціально-юридичними засобами ро‑
зуміють, передусім, систему нормативно‑правових актів, орієнтованих на дотримання 
прав та свобод людини і громадянина.

а тому, переслідуючи ціль системного та логічного викладення наукового матеріа‑
лу, я спочатку охарактеризую основні, на мій погляд, загальносоціальні, а потім спе‑
ціально‑юридичні засоби дотримання прав та свобод людини і громадянина.

Здається, що найбільш важливими загальносоціальними засобами дотримання прав та 
свобод людини і громадянина варто визнати:

по-перше, наявність узгодженої та централізованої системи дотримання прав та 
свобод людини і громадянина. мається на увазі існування єдиного центру який би зай‑
мався забезпеченням дотримання, об’єднував та консолідував, планував та узагальню‑
вав результати такої діяльності.

по-друге, основним загальносоціальним засобом дотримання прав та свобод люди‑
ни і громадянина у міжнародній гуманітарній сфері вважають існування повноцінного 
громадянського суспільства. але, разом з тим, змушений констатувати, що на рівні на‑
ціонального суспільства викликає найбільший жаль той факт, що до цього часу вітчиз‑
няне суспільство не навчилося відстоювати та забезпечувати дотримання своїх прав та 
свобод. Тобто, ми ще не стали громадянським суспільством, тим, яке здатне самостій‑
но, цивілізованими заходами, в межах діючих нормативно‑правових актів, відстоювати 
та забезпечувати дотримання прав та свобод людини і громадянина.

по-третє, основним загальносоціальним засобом дотримання прав та свобод люди‑
ни і громадянина у сучасному світі необхідно визнати цивілізовану державу.

але Українська держава ще не сформована, як дійсно правова, демократична та 
соціальна, де насамперед держава пов’язана соціально‑справедливим правом, народ є 
дійсним і єдиним джерелом влади і саме вона, в першу чергу, забезпечує високий, або 
хоча б достатній рівень життя населенню.

З моєї точки зору, найбільш важливими спеціально-юридичними засобами дотримання 
прав та свобод людини і громадянина варто визнати:

по-перше, Конституцію України, яка, як одне з основних засобів дотримання прав 
та свобод людини і громадянина, майже не присвячує цій проблемі окремих статей.

по-друге, наступним за важливістю засобом дотримання прав та свобод людини і 
громадянина могла би стати Концепція реалізації та захисту прав та свобод людини і 
громадянина. мова фактично йде про необхідність відпрацювання єдиної Концепції 
реалізації та захисту прав та свобод людини і громадянина, до створення якої неодно‑
разово бралися Верховна Рада України, міністерство юстиції України і яка б могла бути 
прийнятою у формі закону або іншого нормативно-правового акту та об’єднати зусилля 
усіх соціальних інститутів у цьому напрямку.

Звичайно, що все це повинно бути відображеним на концептуальному рівні, але, за 
умови створення Концепції на вищезгаданих засадах, вона б перестала бути деклара‑
тивною, набула б значення реального, більш‑менш практичного документу, на підставі 
і упродовж якого можна було б розробити і прийняти ще цілий ряд нормативних актів 
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(наприклад, Соціальний кодекс або Закони України «Про осіб без громадянства», «Про 
правовий статус іноземців в Україні», тощо).

по-третє, одним із найбільш важливих спеціально‑юридичних засобів дотримання 
прав та свобод людини і громадянина необхідно визнати міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, з питань прав людини.

але Конституція України, зокрема частина 2 ст. 9, не визнає їх пріоритету по від‑
ношенню до національного законодавства України навіть у цій сфері життєдіяльності 
суспільства.

це та ряд інших причин зумовлюють те, що і представники юридичної науки, і 
практичні працівники не звикли керуватися міжнародними договорами в галузі прав 
людини. майже відсутні видання доктринального (наукового) тлумачення міжнарод‑
них договорів, ще менше посилань на статті міжнародних договорів при юридичній 
кваліфікації поведінки соціальних суб’єктів юристами‑практиками.

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Ук‑
раїни, не зазнали національної офіційної систематизації, наприклад у вигляді кодифі‑
кації.

Вони до цього часу не публікуються в офіційних виданнях.
Певно, що саме за умови реалізації цих та інших заходів права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина в Україні будуть дійсно дотриманими.

Сергій Кузніченко

Обмеження прав і свОбОд людини в умОвах введення 
надзвичайних правОвих режимів

У сучасному світі ступінь реальності і забезпеченості прав і свобод особи є важ‑
ливим показником досягнутого суспільством і державою рівня цивілізованості. жодна 
держава у світі не є застрахованою від періодичного виникнення різного роду екстре‑
мальних ситуацій, конфліктів, катастроф і т. п. Тому в Україні, як і в будь‑якій іншій 
країні, може виникнути ситуація, за якою необхідне введення надзвичайного режиму. 
і заходи, що приймає влада, порою досить суворі, є виправданими, але вони повин‑
ні відповідати ступеню небезпеки сформованої ситуації і не перевищувати необхідних, 
адекватних меж. надзвичайний правовий режим за своєю природою є суперечливим, 
оскільки спрямований на досягнення або відновлення нормальних, звичайних умов 
життєдіяльності у визначених границях і одночасно зв’язаний із вживанням екстраор‑
динарних заходів, що обмежують права і свободи громадян, змінюючи зміст соціаль‑
ного управління. Тому правове регулювання надзвичайного правового режиму вимагає 
додаткових заходів адміністративно‑правового примусу як способу реагування держави 
на ситуацію, що виникла. аналізуючи світову практику, можна побачити, що надзви‑
чайні правові режими вводяться як в високорозвинених державах (ізраїль, Сша ні‑
меччина), так і в країнах третього світу (Зімбабве, Пакистан). Так на початок 2006 року 
надзвичайний стан діяв більш ніж у 30‑ти країнах світу, вже не кажучи про воєнні дії, 
які ведуться роками.

Більшість заходів надзвичайних правових режимів, пов’язаних з обмеженням прав 
та свобод громадян, здійснюються органами внутрішніх справ. Від якості підготовки 
працівників міліції, їх відбору та розстановки, — залежить реальне забезпечення основ‑
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них прав та свобод. Тому міністерство внутрішніх справ і керівництво інших правоохо‑
ронних органів приділяють зазначеним питанням багато уваги.

Забезпечення прав людини в умовах надзвичайного правового режиму містить у 
собі дві сторони, два напрямки, що, виступаючи як самостійні елементи такого режиму, 
знаходяться в нерозривному зв’язку один з одним.

мова йде про обмеження прав людини і про захист прав людини. Перший напря‑
мок відбиває інтереси держави щодо нормалізації обстановки усередині країни до при‑
йнятного рівня законності і порядку. Друге передбачає інтереси людини, особистості в 
період, коли її права і свободи стають найбільш уразливими. обмежуючи деякі права і 
свободи за допомогою введення надзвичайного режиму, держава забезпечує збережен‑
ня інших, більш значущих для людини прав і свобод. При цьому проблема обмеження 
прав і свобод громадян, при всій її актуальності, є часткою більш загальної проблеми 
забезпечення балансу інтересів особистості і держави на конкретному ступені розвитку 
суспільства.

обмеження прав громадян державою повинні встановлюватися не довільно, не ін‑
туїтивно, а на підставі строго зазначених критеріїв, які забезпечують баланс прав ок‑
ремих громадян та соціальних спільнот. Встановлення границь і меж дії прав грома‑
дян — одна з найбільш складних проблем у юриспруденції. Вирішуючи її, законодавець 
повинен враховувати не тільки існуючу систему міжнародного і національного законо‑
давства, але і норми моралі, ментальність народу і саму сутність права. неприпустиме 
надмірне обмеження прав громадян, так само як неприпустима й надмірна свобода, 
надана на шкоду правам інших громадян та їх спільнот.

обмеження прав людини в надзвичайних умовах виступає необхідною і змушеною 
мірою, що носить тимчасовий характер, без якої неможливе досягнення цілей, заради 
яких надзвичайний режим вводиться.

надзвичайний адміністративно‑правовий режим — це спеціальний правовий ре‑
жим, який вводиться тимчасово на території України у зв’язку з настанням надзвичай‑
ної ситуації, що передбачає обмеження правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб 
з одночасним розширенням повноважень органів влади. що стосується різновидів над‑
звичайних режимів, то наше законодавство передбачає три основні їх види: 1) надзви‑
чайний стан; 2) зона надзвичайної екологічної ситуації; 3) воєнний стан. Конституція 
України підтвердила легітимність та правову природу існування інституту надзвичайних 
адміністративно‑правових режимів і окремих обмежень прав та свобод, які можуть бути 
застосовані для забезпечення безпеки громадян і захисту конституційного ладу в умовах 
дії надзвичайних режимів.

Характерною рисою всіх заходів надзвичайних правових режимів є те, що вони за‑
стосовуються за відсутності протиправних дій, за умови погрози реального характеру, 
підвищеної небезпеки для життя людей, збереження матеріальних і культурних ціннос‑
тей, суспільного порядку, що викликаються надзвичайними ситуаціями соціального, 
техногенного і природного характеру.

Умовою стійкої соціальної рівноваги в суспільстві являється баланс між інтереса‑
ми особистості і держави. Виходячи з цього, стає зрозумілим, що права громадян не є 
абсолютними, а тому повинна існувати межа, яка була б результатом компромісу між 
суспільною необхідністю й інтересами власника прав.

Права та свободи людини являють собою вищу цінність у сучасній демократич‑
ній державі, однак інтереси державної безпеки, територіальної цілісності і національ‑
ної незалежності держав змушують визнати обґрунтованість обмеження прав людини в 
надзвичайних обставинах. головні труднощі тут знайти правильну в методичному від‑
ношенні відправну крапку, що відповідає як міжнародно‑правовим нормам, так і інте‑
ресам розвитку країни на новому етапі.
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Володимир Яворський

право на життя: реалізація обов’язКів мвс

1. ЗаБоРона поЗБаВлення життя 

За ВинятКоМ ВиЗначених ЗаКоноМ ВипаДКіВ

Смертна кара

Україна ратифікувала Другий Факультативний протокол до міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права та додаткові Протоколи № 6 та № 13 до Європей‑
ської конвенції про захист прав людини, що в сукупності забороняють смертну кару за 
будь‑яких обставин.

міністр мВС Ю. луценко 15 квітня 2008 року на зустрічі з журналістами заявив, 
що він особисто виступає за відновлення вищої міри покарання у вигляді розстрілу за 
особливо тяжкі злочини проти особи.1 ця заява викликала хвилю громадського про‑
тесту2, оскільки звучала не просто від політика, а від міністра, що реалізує державну 
політику в сфері охорони правопорядку.

УгСПл 19 квітня 2008 року випустила відкрите звернення з приводу пропозицій 
повернення кари смертю, в котрому різко засудила спробу політичного маніпулювання 
смертною карою.3

Згодом, 22 квітня 2008 року, міністр мВС додав до своєї позиції, що смертну кару 
необхідно відновити з відстрочкою виконання на 10 років: «Упродовж цього періоду 
(10 років) засуджений до страти матиме можливість оскаржити рішення суду в усіх ін‑
станціях, передбачених законодавством», — пояснив міністр.

не зважаючи на громадський осуд такої позиції, міністр публічно не змінив своєї 
позиції, хоча й припинив робити такі заяви.

1 луценко хоче, щоб смертну кару відновили // інформаційне агентство «Уніан», 15.04.2008 14:24, 
http://human‑rights.unian.net/ukr/detail/187527; луценко хоче відновити смертну кару в Україні // «но‑
винар», 15 квітня 2008, 13:31, http://novynar.com.ua/politics/25102. 
2 Див. Зокрема: Правозахисник: заяви луценка про смертну кару — абсурд // TCH.ua, 15 квітня 
2008, 18:05, http://tsn.ua/ua/ukrayina/pravozahisnik‑zayavi‑pro‑smertnu‑karu‑absurd.html. 
3 Відкрите звернення з приводу пропозицій повернення кари смертю в Україну // Сайт УгСПл, 
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1208587531. 
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2. ЗДійСнення ДеРжаВою ЗахоДіВ ЩоДо охоРони життя: 

ЗахиСт життя оСіБ, Що пеРеБУВають піД КонтРолеМ ДеРжаВи

Держава є відповідальною за життя осіб, котрі перебувають під її контролем, нап‑
риклад, у місцях позбавлення волі чи тимчасового затримання.

істотною проблемою є численні порушення права на життя в місцях тимчасового 
затримання особи (іТТ тощо).

3. оБоВ’яЗоК ДеРжаВи ЗаБеЗпечити ефеКтиВне 

РоЗСліДУВання поЗБаВлення життя

Держава зобов’язана забезпечити виконання законів, що забороняють свавільне 
позбавлення життя, через забезпечення належного розслідування всіх підозрілих випад‑
ків позбавлення життя. Таке розслідування повинно мати такі ознаки, як оперативність 
і невідкладність, ефективність і незалежність.

Достатньо часто розслідування відбувається з порушенням указаних принципів.
Доцільно також проаналізувати ситуацію щодо захисту людей від незаконного поз‑

бавлення життя, що також показує й ефективність проведеного розслідування.
Слід додати, що кількість зареєстрованих злочинів показує статистику тільки щодо 

відкритих кримінальних справ. Проте не рідко такі справи можуть і не відкриватися, 
особливо у суперечливих випадках чи коли є певна зацікавленість слідчих. особливо 
часто відмови в порушенні кримінальної справи відбуваються у випадках позбавлення 
життя працівником правоохоронного органу, смертей у лікарнях, смертей у наслідок 
ДТП, смертей у місцях позбавлення волі тощо.

Злочини, що спричинили смерть потерпілого��

 

Зареєстровано злочинів
Відсоток 

розкриття, %

Розслідува-
но злочинів 
(розкрито)5

не розкри-
тих злочинів 
на 1.01.2008

2007 2008 динаміка, % 2007 2008 2007 2008

о
кр

ем
і 
ви

ди
 з

ло
чи

н
ів

Умисне вбивство 
(та замах)

2906 2707 –6,8 93.7 93,1 2990 2802
7103 (209 

у 2008 році)

Умисне тяжке тілес‑
не ушкодження

5486 5055 –7,9 88,8 91,4 5189 4972 17939 (465)

у т.ч. 
що спричи‑
нило смерть 
потерпілого

1850 1633 –11,7 92.8 94,2 1802 1687 —

Порушення правил 
безпеки дорожнього 
руху

13526 11294 –16,5 65,8 76,4 10193 10369 —

у т.ч.
що спричи‑
нило смерть 
потерпілого

3569 2852 –20,1 64,8 77,6 2581 2629 9472

4 За офіційною статистикою мВС України за 2008 рік. Доступно на сайті мВС: http://mvs.gov.ua/
mvs/control/main/uk/publish/article/control/main/uk/publish/article/170319;jsessionid= 3114654682FFD6E
E8BE566DE33BF2FCD. 
5 маються на увазі кримінальні справи, передані до суду. Слід додати, що за даними ДСаУ в се‑
редньому 11‑14 тисяч кримінальних справ щорічно повертаються з суду назад на додаткове розслі‑
дування (в порядку статей 232, 246, 281 та 249‑1 КПК), що становить приблизно 6‑8% від загальної 
кількості кримінальних справ.
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Більшість заяв про вчинення злочину повертається без порушення кримінальної 
справи (за даними мВС — близько 75%). Без порушення кримінальної справи про‑
вести належно розслідування практично не можливо, зокрема, не можна проводити 
судово‑медичні експертизи чи застосовувати інші слідчі дії (наприклад, обшук). У ба‑
гатьох справах, навіть не допитуються свідки подій, не кажучи вже про вжиття всіх за‑
ходів для розслідування злочину. Свідок також не несе кримінальної відповідальності 
за дачу неправдивих свідчень, коли кримінальна справа ще не порушена. Пізніше від‑
мови в порушенні кримінальної справи можуть скасовуватися судами, проте частіше це 
не впливає на ефективність розслідування. жертвам злочинів ускладнений, а у випад‑
ку відмови у відкритті кримінальної справи, не можливий доступ до матеріалів розслі‑
дування. їх практично ніколи не інформують про хід розслідування. Також існує про‑
блема з визнанням процесуального становища потерпілого у відкритих кримінальних 
справах, що робиться за окремою постановою слідчого.

Наприклад, у справі Кац та інші проти України (заява № 29971/04), що була згада-
на вище, Європейський суд з прав людини в рішенні від 1� грудня 200� року постановив 
порушення, окрім іншого, статті 2 Європейської конвенції, що встановлює процесуальні 
обов’язки щодо охорони права на життя. Зокрема, суд установив, що в цій справі не було 
проведено ефективне та незалежне розслідування смерті Ольги Біляк у СІЗО. Справа роз-
слідувалася Прокуратурою 4 роки та 9 місяців і розслідування ще триває. Упродовж цього 
часу суди тричі скасовували постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Про-
куратура, у свою чергу, не виконувала дії, що були причиною цих рішень судів. Крім того, 
прокуратура постійно ухилялася дослідити головну, на думку потерпілих, причину смерті 
Ольги Біляк — якість наданої медичної допомоги. Крім того, певні слідчі дії, а саме допит 
однокамерників померлої здійснювався адміністрацією СІЗО, що не відповідає критерію не-
залежності розслідування. Прокуратура не робила спроб опитати цих � осіб. Також впро-
довж розслідування були порушені права потерпілого. Зокрема, не визнавався їхній статус, 
відмовлялося в доступі до результатів розслідування, не повідомлялося про хід розслідуван-
ня, їх не повідомляли про не продовження розслідування тощо.

Раніше Європейський суд з прав людини визнавав неефективним розслідування в 
справі Гонгадзе проти України� у контексті серйозних затримок і прогалин у слідстві, що 
підривають здатність слідства встановити причину смерті або відповідальних осіб, чи то 
прямих виконавців, чи то тих, хто замовив або організував злочин.

Усі ці справи показують про комплекс істотних системних проблем у розслідуванні 
смертей осіб, що виникають у дуже багатьох справах.

Прокуратура також погоджується, що розслідування проводиться повільно, нерідко 
кримінальні справи порушуються несвоєчасно, а першочергові слідчі дії провадяться 
неякісно. Поширення набули факти прийняття незаконних рішень про зупинення до‑
судового слідства і закриття справ. У наслідок цього протягом 2008 року прокуратурою 
було скасовано 59,1 тис. постанов про зупинення слідства, 6,5 тис. постанов про за‑
криття кримінальних справ, надано 57,6 тис. письмових вказівок.

Прокуратура визнає, що часто огляди місця події за фактами виявлення трупів лю‑
дей проводяться не слідчими, а дільничними інспекторами, дізнавачами, без залучення 
судово‑медичних експертів. Така практика в подальшому призводить до винесення не‑
законних процесуальних рішень, у тому числі — про відмову в порушенні криміналь‑
них справ за наявності ознак насильницької смерті. Торік прокурорами скасовано з од‑
ночасним порушенням за ст. 115‑119 КК України 48 таких постанов.

Загалом, за даними генеральної прокуратури, нерозкритими залишаються понад 
118,8 тис. злочинів, або кожен третій із числа вчинених у 2008 році. Загальна кількість 
нерозкритих злочинів, з урахуванням минулих років, перевищила 2 мільйони, з яких 

6 Заява № 34056/02, рішення від 8 листопада 2005 року, http://khpg.org.ua/index.php?id= 
1179236218. 
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понад 1 мільйон — тяжкі та особливо тяжкі, більше 7 тисяч умисних вбивств та понад 
9 тисяч дорожньо‑транспортних пригод із смертельними наслідками.7

4. РеКоМенДації

1) Запровадити ефективні незалежні механізми розслідування смертей, особливо 
тих, що були викликані діями представників правоохоронних органів.

2) Покращити внутрішній контроль за розслідуванням смертей особи.
3) Змінити кримінально‑процесуальне законодавство з метою надання більших 

прав потерпілим, у тому числі родині загиблих, та збільшення їхнього впливу на хід 
розслідування. Зокрема, слід надати обов’язкову можливість потерпілому ознайомитися 
з усіма матеріали розслідування після його завершення.

4) Запровадити належні механізми дотримання законодавства в роботі правоохо‑
ронних органів, а також забезпечити належний контроль з боку держави і громадсь‑
кості.

Сергій Рабінович

стаття 15 заКонУ «про міліцію» потребУЄ змін 
(до питання про домірність засобів державного втрУчання 

в право людини на життя)

Принципи «явного (очевидного) злочину» та «явної (очевидної) злочинності», ви‑
користовувані в ст. 60 Конституції України, ст. 41 КК України і в чинному законодавс‑
тві, пов’язані з правом людини на життя в двоїстий спосіб.

З одного боку, право та обов’язок відмовитись від виконання явно злочинного на‑
казу чи розпорядження (ст. 60 Конституції України, ст. 41 КК України) виступає га‑
рантією права на життя людини, посягання на яке може вчинятись за посередництвом 
адміністративних актів посадових чи службових осіб. У кожен конкретно‑історичний 
момент існує такий загальний ступінь професійної обізнаності, який дозволяє оцінити 
відданий наказ на предмет його явної протизаконності чи злочинності. З огляду на це 
в низці міжнародно‑правових актів та документів (Декларація про поліцію (1979); Ко‑
декс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1979); основні принципи 
застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопо‑
рядку (1990) та ін.) знайшла своє втілення так звана «доктрина розумних багнетів», суть 
якої полягає в обов’язку військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, 
органів державної безпеки відмовитись від виконання явно злочинних (явно протиза‑
конних) наказів (К.о. гориславський, В.В. Конопльов).

З іншого ж боку, принцип «очевидності» злочину створює потенційну загрозу жит‑
тю людини, для затримання якої працівникам міліції надано право застосовувати зброю 
у випадку, якщо особу застали при вчиненні тяжкого злочину і вона намагається втекти 

7 інформація «Про стан законності в державі за 2008 рік» (відповідно до статті 2 Закону 
України «Про прокуратуру»).



2. право на життя в контексті Діяльності мвс

��

(п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про міліцію», п.г) ст. 217 Статуту патрульно‑постової 
служби міліції України).

За умов, коли смертна кара в Україні виключена з числа кримінальних покарань, 
останній випадок видається особливо важливим і таким, що потребує спеціального об‑
говорення.

По‑перше, викликає сумніви коректність використання поняття «злочину», «тяж‑
кого злочину» у згаданих нормах. якщо таке використання могло бути певним чином 
пояснено в умовах дії КК УРСР, то з урахуванням чинних легальних визначень понять 
тяжкого злочину (пп. 3 і 4 ст. 12 КК України), воно навряд чи може бути виправдано. 
Суто формально ця норма суперечить Конституції України та ч. 2 ст. 2 КК України, 
гідно з якими особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і вста‑
новлено обвинувальним вироком суду. натомість, п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про 
міліцію» фактично допускає випадок, коли злочинність діяння оцінюється не судом, 
а працівником міліції. Звісно, така ситуація може бути пояснена специфічними мір‑
куваннями крайньої необхідності. Вочевидь, йдеться не про необхідність оперативної 
та позасудової кваліфікації діяння особи як злочинного, а про необхідність негайного 
запобігання суспільно небезпечним наслідкам інших діянь, які можуть бути вчинені 
особою. З огляду на це значення поняття «злочину» в даному випадку слід вважати не‑
формалізованим та відмінним від того, яке використовується в ст. 11 КК України. Фак‑
тично тут мається на увазі не злочинність, а власне суспільна небезпечність діяння.

По‑друге, вельми сумнівною є й домірність (пропорційність) між можливими на‑
слідками застосування зброї (зокрема, у вигляді смерті особи) та ступенем суспільної 
небезпечності будь-якого діяння, за яке законодавець встановлює покарання у виді поз‑
бавлення волі від п’яти до десяти років (тобто, «тяжкого злочину»). чи можна погоди‑
тись, наприклад, із правомірністю застосування зброї у випадку спроби втечі особи, яку 
застали при одержанні хабара у великому розмірі (ч. 2 ст. 368 КК України)? як видаєть‑
ся, загальна ліберальна та «гуманізована» логіка чинного кримінального закону України 
противиться цьому. однак за КК можна навести цілу низку аналогічних випадків, коли 
з точки зору чинної редакції ст. 15 Закону України «Про міліцію» застосування зброї 
буде вважатись правомірним.

на наш погляд, у випадку спроби втечі особи з місця скоєння діяння, яке становить 
істотну суспільну небезпеку, допустимість застосування зброї працівником міліції має 
бути обмежена випадками посягань на життя чи здоров’я. Хіба що за такої умови може 
йтись про відносну домірність засобів втручання у права людини на життя та здоров’я 
меті такого втручання — запобігання вчиненню особою інших суспільно небезпечних 
діянь.

Таким чином, вважаємо необхідним викласти п. 4 ст. 1 ст. 15 Закону України «Про 
міліцію» в такій редакції: «для затримання особи, яку працівник міліції застав при вчинен-
ні діяння, яке може завдати істотної шкоди життю чи здоров’ю людини, якщо ця особа 
намагається втекти».
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3 заХист віД Катувань та іншиХ виДів 
поганого повоДження

Денис Кобзин

незаКонное насилие в органах внУтренних дел УКраины: 
социологичесКое измерение

Перемены, коснувшиеся всех сфер общественной жизни Украины, не оставили 
в стороне такой важный общественный институт как органы внутренних дел. год за 
годом милиция становится все более обсуждаемой и открытой для общественности и 
средств массовой информации. В то же время и милиция, и органы правопорядка в це‑
лом подвержены существующим в стране кризисным явлениям, затягивающим переход 
к новым моделям борьбы с преступностью, что не самым лучшим образом отражает‑
ся на многих аспектах правоохранительной деятельности и в первую очередь на том, 
насколько привычные методы работы соответствуют существующим и установленным 
законами страны стандартам соблюдения прав человека.

Данные о количестве работников оВД Украины, привлеченных к какому‑либо виду 
ответственности за действия, которые непосредственно связаны с пытками и жестоким 
обращением, показывают, что таковых ничтожно мало. Так, в 2008 году ни один сотруд‑
ник не привлекался за незаконные методы ведения следствия и незаконные действия 
в отношении задержанных. Всего шесть работников оВД были привлечены к разным 
видам ответственности за незаконное использование специальных средств. У посто‑
роннего наблюдателя может сложиться впечатление, что сегодня задержанному в ми‑
лиции опасаться нечего. однако это противоречит сигналам, поступающим от средств 
массовой информации и правозащитных организаций.

именно для того, чтобы снять эти противоречия в данных, оценить реальный мас‑
штаб и степень латентности незаконного насилия в деятельности органов внутренних 
дел Харьковской правозащитной группой и Харьковским институтом социальных ис‑
следований проводится социологический мониторинг. мониторинг представляет со‑
бой последовательное проведение 2 социологических исследований (2003 и 2009 гг.), 
в пяти областях Украины при помощи одного и того же инструментария, что позво‑
ляет оценить динамику незаконного насилия в масштабах страны. В ходе двух этапов 
исследования было опрошено 5000 респондентов среди населения Украины, более 
1000 работников милиции, 400 заключенных. Данные были дополнены результатами 
фокус‑групп и интервью с жертвами незаконного насилия, работниками милиции и 
экспертами.

Какие же, согласно полученным данным, представления, складываются у населе‑
ния о распространенности практик использования незаконного насилия в работе оВД? 
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В целом, 18% респондентов утверждают, что в стране практика использования работ‑
никами милиции незаконного насилия «очень распространена», а еще 31% считают, 
что «скорее распространена». оценивая работу местной милиции, 14% указывают, что 
использование в их работе насилия «очень распространено», а еще 27% уверены, что 
«скорее распространено». интересным является сравнение этих результатов с тем, как 
оценивают распространенность незаконного насилия в органах внутренних дел сами 
работники милиции. Большинство опрошенных работников милиции указывают, что 
это явление, хотя и имеет место, все реже встречается в их работе. Так, 58% опрошен‑
ных работников оВД указали, что незаконное насилие и пытки вообще не распростра‑
нены, а еще 23,9% — что они скорее не распространены. однако изучение собственно‑
го опыта респондентов показывает, что среди работников милиции почти пятая часть 
(19,1%) раньше сталкивались со случаями применения незаконного физического или 
психического насилия. В то же время, только 8% опрошенных говорят о том, что ви‑
дели такое на протяжении этого года. анализ того, кто из работников милиции чаще 
сталкивается с незаконным насилием, показал, что есть прямая зависимость между 
этим фактором и стажем респондента. Так, если среди служащих менее года, в течение 
этого года с незаконным насилием и пытками сталкивались 3,2%, то среди служащих 
2‑5 лет уже 6,5%, а среди тех, кто служит более 20 лет — 20%. Службы, работники ко‑
торых чаще других сталкивались в этом году с незаконным насилием в милиции — это 
участковые инспекторы (12,5%), уголовный розыск (11,2%), следствие (10%). именно 
опытные представители этих служб чаще всего причастны к фактам незаконного наси‑
лия или информированы о них согласно данным, полученным в ходе интервьюирова‑
ния жертв.

Казалось бы, процент отметивших распространенность пыток и незаконного наси‑
лия не так уж и велик. однако следует учитывать, что пытки — преступление, имеющее 
высокую латентность, и совершающие их понимают, что поступают противозаконно. 
Поэтому в ходе исследования полученные данные проверялись встречными контроль‑
ными вопросами. Так, например, было выяснено, считают ли работники милиции, что 
использование физического и психического насилия по отношению к задержанным ос‑
тается одним из методов раскрытия и расследования преступлений. 30,1% опрошенных 
в той или иной степени согласились с этим утверждением. еще 24,9% — затруднились 
ответить. В итоге менее половины (45,1%) работников милиции не согласились с тем, что 
пытки и избиения — метод работы современной украинской милиции.

интересным является распределение ответов на прямой вопрос — «Были ли на про-
тяжении последних пяти лет случаи умышленного причинения вам работниками милиции 
побоев, страданий или пыток с целью раскрытия и расследования преступлений?». Так, 
в общем массиве населения 0,8% опрошенных указали, что такие случаи имели место 
неоднократно, а еще 2,7% на то, что такой случай был один раз. итого, притом, что 
96,5% населения Украины не сталкивались незаконным насилием со стороны мили‑
ции, 3,5% все же имели такой опыт. В то же время, при кажущейся незначительности 
респондентов с таким опытом, в действительности это составляет 105 выявленных слу‑
чаев, когда незаконное насилие осуществлялось непосредственно в отношении опро‑
шенного. если же учитывать, что в ходе исследования была опрошена выборка из 3000 
человек, репрезентирующих все взрослое население Украины, то в масштабе страны 
порядка 1,3 млн. человек становились жертвой незаконного насилия со стороны работ‑
ников милиции.

однако следует отметить, что для населения Украины насилие в милиции явля‑
ется намного более латентным феноменом, чем для работников милиции. Соответс‑
твенно, информацию о нем респонденты могут получить из ограниченного количества 
источников — своего опыта или рассказов близким им людей. Выделение группы оп‑
рошенных, которые в том или ином статусе находились в милиции (задержанного, до‑
ставленного, приглашенного, подозреваемого) показывает, что эти среди этих людей, 
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существенно больше таких, кто подвергался незаконному насилию со стороны работ‑
ников оВД. Так, если в целом среди населения Украины сталкивались с умышленным 
причинением побоев, страданий или пыток в ходе раскрытия преступлений 3,5%, то 
в этой группе опрошенных — 18,1%. То есть, для попавшего в каком‑либо статусе в 
милицию (свидетель, приглашенный, задержанный) шансы стать жертвой незаконного 
насилия, возрастают в 6 раз.

Для того, чтобы оценить динамику изменений распространенности незаконного 
насилия, пыток и ненадлежащего обращения в органах внутренних дел, нами было 
проведено сравнение данных исследования этой проблемы, проведенного в 2003 году. 
В каких обстоятельствах применялось и в чем же именно выражалось незаконное на‑
силие со стороны работников правоохранительных органов? основываясь на мне‑
нии экспертов, мы изучили его формы в двух ситуациях, где его применяют чаще 
всего — задержание и расследование преступлений. Практика показывает, что в боль‑
шинстве случаев причины насилия и его формы на этих двух этапах общения с мили‑
цией отличаются.

Какие виды незаконного насилия и ненадлежащего обращения были использованы 
по отношению к вам на протяжении последних 5 лет в ходе задержания?

период

До 2003 2003 2004-
2009

1. Причинение побоев, нанесение телесных повреждений 113 55 49

2. чрезмерное использование специальных средств (ис‑
пользование наручников более 2 часов; нанесение уда‑
ров дубинкой по голове, груди, животу)

нет дан‑
ных

нет дан‑
ных

19

3. Длительное содержание в неприспособленных для это‑
го местах (машине, кабинетах, коридорах, подвалах) 

нет дан‑
ных

нет дан‑
ных

26

Так, в ходе первого этапа исследования (имевшего место в 2003 году) опрос 2000 
респондентов позволил выявить 113 случаев причинения побоев и телесных повреж‑
дений разной тяжести, нанесенных до 2003 года работниками оВД в ходе задержания. 
непосредственно в год проведения первого этапа, 2003, потерпевшими стали 55 че‑
ловек из попавших в выборку (что составляет 2,73% опрошенных). В оценке периода 
2004 — 2009 гг. нам удалось выявить 49 случаев причинения побоев в ходе задержания, 
что составило 1,64% опрошенных. Таким образом, можно говорить о незначительном, 
но все же снижении количества таких случаев.

Данные исследования 2009 года показывают, что среди тех, кто столкнулся с неза‑
конным насилием в органах внутренних дел в течение последних пяти лет (104 опро‑
шенных, 3,5% от всего массива), 47,1% подверглись побоям и причинению телесных 
повреждений уже на этапе задержания. из 3000 опрошенных это составляет 49 случаев. 
Тогда же по отношению к 18,3% (19 случаев) пострадавших респондентов чрезмерно 
применялись специальные средства — то есть их подолгу удерживали в наручниках, 
жестоко били резиновой дубинкой. Достаточно распространенным нарушением прав 
человека на этом этапе явилось также длительное содержание задержанных (в первую 
очередь незаконно) в местах, неприспособленных для этого — подвалах, кабинетах, ко‑
ридорах, машине — на то, что их подвергли этому, указали 25% пострадавших респон‑
дентов (26 случаев).

оценить масштабы и динамику незаконного насилия в органах внутренних дел Ук‑
раины поможет расчет оценочного количества пострадавших от этого явления и срав‑
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нение с данными такого пересчета в 2003 году. Для этого процент пострадавших от того 
или иного вида насилия мы взяли от общего количества взрослого (старше 18 лет) на‑
селения Украины, которое согласно данным госкомстата Украины (www.ukr.stat.gov.ua) 
в 2009 году составляет 37 млн. 777 тысяч особ.

Сравнение данных показывает, что в период с 2003 года произошло снижение ко‑
личества лиц, пострадавших от побоев и причинения телесных повреждений различной 
степени тяжести. на это указывает снижение в выборке немногим более чем на про‑
цент, что в масштабах Украины уменьшает количество пострадавших приблизительно 
на 400 тыс. человек. однако, оценочное количество подвергшихся побоям в ходе задер‑
жания все еще составляет порядка 600 тыс. человек в год.

некоторое несовершенство инструментария, который был применен нами в 2003 
году, не позволяет оценить динамику по пострадавшим от длительного содержания в 
неприспособленных для этого местах (коридорах, кабинетах, автомобилях), что часто 
имеет место до того, как будет оформлено задержание. Подсчет распространенности 
этого явления в 2009 году показывает, что в течение года в Украине жертвами этого 
вида нечеловеческого обращения становится порядка 300 тыс. человек.

В целом, согласно данным исследования, очевидна тенденция перемещения фактов 
незаконного насилия с этапа задержания на этап расследования. Так, если количест‑
во пострадавших от побоев, ненадлежащего обращения в ходе задержания снизилась в 
период 2003‑2009 гг., то пострадавших от тех же действий в ходе расследования стало 
несколько больше. Данные исследования указывают на прирост лиц, пострадавших от 
побоев, причинения телесных повреждений, оценочное количество которых сегодня 
составляет около 491 тыс. в год. Выявлен прирост пострадавших от пыток, истязаний, 
которым в течение года подвергается около 113 тыс. человек.

Какие виды незаконного физического насилия были применены к вам при задержании и доставке 
в отделение милиции в течение последнего года?

2003 2009

Процент 
респонден-

тов

Оценочное количество 
потерпевших

Процент 
респонден-

тов

Оценочное количество 
потерпевших

Причинение побоев, 
телесных повреждений

2,73 1 026 616 1,6 604 433

Длительное содержание 
в неприспособленных 
для этого местах

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

0,9 339 993

Какие виды незаконного физического насилия были применены к вам в ходе расследования 
в течение последнего года?

2003 2009

Процент 
респонден-

тов

Оценочное количество 
потерпевших

Процент 
респонден-

тов

Оценочное количество 
потерпевших

Причинение побоев, те‑
лесных повреждений

0,94 355 293 1,3 491 102

истязание, применение 
пыток с использовани‑
ем специальных средств 
или приемов

0,25 93 498 0,3 113 331
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Какие виды незаконного психического насилия были применены к вам при задержании 
или в ходе расследования в течение последнего года?

2003 2009

Процент 
респонден-

тов

Оценочное количество 
потерпевших

Процент 
респонден-

тов

Оценочное количество 
потерпевших

шантаж 0,70 261 795 1,1 415 547

Запугивание, угрозы, 
в т.ч. в отношении 
близких людей

1,29 486 191 1,7 642 210

обращение, унижающее 
человеческое достоинство

1,39 523 590 1,9 717 764

оценивая распространенность незаконного психического насилия, можно также 
констатировать рост по его основным формам — работники милиции стали чаще ис‑
пользовать шантаж (порядка 400 тыс. пострадавших в год); запугивание, угрозы, в том 
числе и в отношении близких людей (около 642 тыс.), а также обращение с задержан‑
ными и доставленными, которое унижает их человеческое достоинство (более 700 тыс. 
пострадавших в год).

Полученные данные позволяют говорить о наметившейся тенденции смещения 
фактов незаконного насилия с задержания на расследование. Это объясняется в пер‑
вую очередь тем, что насилие становится все более и более латентным в обществе, где 
работа милиции постоянно на виду и обсуждается. Работники милиции предпочитают 
теперь применять незаконное насилие более «грамотно» — в местах, скрытых от пос‑
торонних глаз, не оставляя следов, чтобы избежать возможных проблем и сделать факт 
насилия более труднодоказуемым, что не так уж и сложно при отсутствии доступа к ад‑
вокату и врачу. К сожалению, это сказывается на масштабах применения незаконного 
насилия — количество пострадавших от него пока меньше не становится.

основными факторами, которые способствуют распространенности незаконного 
насилия в органах внутренних дел в ходе уголовных расследований, согласно результа‑
там исследований несколько. Среди наиболее важных причин, которые выделяют экс‑
перты и жертвы, можно отметить недостаточное обеспечение задержанных их правами 
(право информировать третью сторону о своем задержании; право требовать медицин‑
ского осмотра; право на бесплатную правовую помощь, право на свидание с адвокатом 
до первого допроса), а также недостаточная объективность при проведений расследо‑
ваний случаев нарушения прав человека.

Принятые министерством внутренних дел после 2005 года меры по усилению кон‑
троля за задержаниями, их законностью и порядком оформления, к сожалению, приве‑
ли к тому, что реально задержанных людей (то есть уже лишенных возможности выйти 
из райотдела) стали оформлять как приглашенных, доставленных, посетителей, либо 
не записывают в журналы дежурной части. Это, в свою очередь, привело к тому, что 
количество осужденных, отмечающих, что их поместили в иТТ более чем через 3 суток 
после задержания, возросло с 17% в 2003 году до 45% в 2009.

Так, согласно опросу осужденных, 35% указали, что только более чем через 12 ча‑
сов после того, как состоялось их задержание, им дали подписать протокол. 64% оп‑
рошенных указали, что их долгое время удерживали в неприспособленных для этого 
помещениях (кабинетах, машинах, коридорах). 44% говорят о том, что им не дали воз‑
можности сообщить родственникам или знакомым о месте их нахождения. Только 16% 
респондентов в ходе задержания разъяснили их права. В целом, про право на получе‑
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ние бесплатной правовой помощи оповестили только 18% респондентов, а 51% вообще 
не знали о такой возможности.

одним из наиболее важных показателей того, как общество относится к проблеме 
пыток и жестокого обращения в милиции, является представление рядового граждани‑
на о том, кому следует опасаться этого явления в первую очередь. Согласно данным 
опроса, 63,1% респондентов считают, что от пыток и незаконного насилия милиции 
не ЗаСТРаХоВан ниКТо! Это демонстрирует насколько велико сегодня в обще‑
стве опасение того, что каждый может стать жертвой. Эти данные практически совпа‑
дают с результатами опроса среди заключенных. Среди них 63,9% опрошенных отме‑
тили, что никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой незаконного насилия со 
стороны работников милиции. Таким образом, в представлении большинства граждан 
Украины — пытки и незаконное насилие в милиции часто носят слепой и неуправляе‑
мый характер, часто не обоснованный какими‑то конкретными мотивами. именно по‑
этому многие считают, что любой может стать их жертвой.

Рейтинг виктимности для представителей различных групп

№ Категория Количество респон-
дентов выбравших 

эту категорию

Рейтинг

1. Только профессиональным преступникам, рецидивистам 13,2 3

2. любому человеку, который совершил преступление 16,9 1

3. особам без определенного места жительства, пьяницам, 
бродягам

12,2 4

4. несовершеннолетним 4,5 8

5. Тем, кто провоцирует, обижает работников милиции 16,8 2

6. Подозреваемым в совершении тяжкого преступления 10,8 6

7. любому подозреваемому 12,0 5

8. иностранцам 1,6 9

9. Бедным людям 9,7 7

10. от этого не застрахован ни один человек 61,6

11. Это не угрожает никому 2,5

чуть больше шестой части опрошенных (17,3%) считают, что опасаться незаконно‑
го насилия следует в первую очередь тем, кто «совершил преступление» или «провоци‑
рует, оскорбляет работников милиции». отметим также, что людей, которые считают, 
что сегодня в Украине пытки и незаконное насилие не угрожает никому, не так уж и 
много — всего 2,6% от общего числа опрошенных. еще меньше их среди побывавших 
в милиции — 0,7%.

В целом, представления обывателей и людей, имевших опыт пребывания в мили‑
ции о том, кому стоит опасаться пыток и незаконного насилия, во многом совпадают. 
однако отличия все же существуют. Так, среди опрошенных, имеющих свой опыт до‑
ставления, задержания больше людей, которые отметили, что пыткам и избиениям мо‑
гут подвергнуть любого подозреваемого, и что от этого не застрахован никто. очевид‑
но, что среди тех, кто подвергался в течение последних пяти лет незаконному насилию 
со стороны работников милиции, количество считающих, что от этого никто не застра‑
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хован, еще выше. Так, среди тех, кто неоднократно подвергался, таких 87,5%, а среди 
тех, у кого такой случай был один раз — 86,3%.

опрошенные в ходе исследования заключенные склонны в первую очередь отнести 
к группе риска различные категории лиц, так или иначе уже попавших в поле зрения 
милиции. Так они выделяют в группу риска лиц, совершивших преступление (34,6%), 
либо подозреваемых в каком‑либо преступлении (31,9%).

Рассматривая проблемы незаконного насилия и жестокого обращения в органах 
внутренних дел, многие эксперты исходят из того, что это негативные социальные 
явления, которые запрещены, осуждаются официально как государственными, так и 
международными институтами. однако вопрос о том, как относится к использованию 
этих методов обычный украинец, остается открытым. Так ли однозначно украинцы 
осуждают пытки и незаконное насилие в милиции?

чтобы выяснить отношение населения к этой проблеме, в ходе исследования бы 
поставлен вопрос «на Ваш взгляд, допустимо ли использование работниками мили‑
ции побоев, издевательств или пыток с целью раскрытия и расследования преступле‑
ния?». Распределение ответов показывает, что, хотя 72% респондентов считают, что 
противозаконное насилие нельзя использовать вообще; 28% опрошенных допускают 
возможность их применения, а в некоторых случаях и необходимость. Среди них 17% 
считают незаконное насилие допустимым только в крайних случаях, 9% считают его 
возможным по отношению к определенным группам и категориям, а еще 2% увере‑
ны, что без этого работа милиции невозможна.

отметим, что количество толерантных к незаконному насилию людей в обществе 
уменьшается. Так, в ходе опроса 2003 года, 48% респондентов так или иначе допускали 
возможность или необходимость применения к незаконных методов в ходе расследо‑
вания.

Рис. Распределение ответов населения на вопрос 
«Как Вы считаете, допустимо ли использование работниками милиции побоев, 

издевательств или пыток с целью раскрытия и расследования преступления?»
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Рис. Распределение ответов работников милиции на тот же вопрос

Такой же самый вопрос был поставлен и работникам милиции. Распределение их 
ответов показывает, что часть тех, кто не видит работу милиции без применения не‑
законного насилия — увеличилась (с 1% до 6%). Кроме того, увеличилась доля тех, 
кто считает вполне применимым незаконное насилие по отношению к определенным 
группам и категориям (с 20% до 30%). Таким образом, количество работников органов 
внутренних дел, которые по тем или иным причинам допускают применение незакон‑
ного насилия в деятельности, возросла с 61% до 69%.

опрос экспертов показывает, что одним из факторов, который определяет распро‑
страненность незаконного насилия в милиции, является действующая сегодня систе‑
ма расследований таких случав, которая признается неэффективной. Так, сегодня не‑
законное насилие в органах внутренних дел рассматривается не в порядке ст. 97 КПК 
как преступление, а как чрезвычайное происшествие с личным составом оВД; для их 
расследования привлекается инспекция по работе с личным составом, которая де‑юре 
не является независимым органом расследования и не имеет процессуальных полномо‑
чий на проведение дознания и оперативно‑розыскных мероприятий, однако де‑факто 
готовит материалы и проекты решений для прокуратуры.

Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что решение проблемы неза‑
конного насилия в милиции требует немедленного принятия ряда мер:

1. необходимо разработать новые формы регистрации граждан, находящихся в том 
или ином статусе на территории органов милиции, чтобы существенно повысить ис‑
полнительскую дисциплину в этой сфере.

2. необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к бесплатной правовой по‑
мощи, врачу и возможности информировать третью сторону о месте своего нахожде‑
ния в любой момент для лиц, которые находятся в лЮБом статусе в органе внутрен‑
них дел.

3. необходимо внесение серьезных изменений в систему расследования случаев не‑
законного насилия в органах внутренних дел, основанное на создании службы, облада‑
ющей действительной независимостью от руководства местных органов внутренних дел 
(например, Бюро внутренних расследований при центральном аппарате мВД Украи‑
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ны); полным спектром процессуальных полномочий на осуществление оперативно‑ро‑
зыскных мероприятий.

4. милиции и общественности необходимо усилить разъяснительную работу о недо‑
пустимости пыток и незаконного насилия в правоохранительной деятельности.

Геннадій Токарєв

про заходи, спрямовані на запобігання незаКонномУ насильствУ в овс

Виходячи із загальновідомого факту значних порушень чинного законодавства під 
час оперативної діяльності та розслідування злочинів, надзвичайної важливості про‑
блеми застосування незаконного насильства працівниками оВС, з метою викорінення 
цього ганебного явища із життя українського суспільства та запобігання його понов‑
лення в майбутньому, висловлюю свої міркування з цієї проблеми та надаю пропозиції 
для її вирішення.

1. ЗапоБіГання поРУшенняМ ЗаКоноДаВСтВа пРи ЗатРиМанні оСіБ 

та ВиКлиКУ (ЗапРошенні) їх До оВС

із практики скарг на дії працівників міліції відомо, що порушення прав осіб, які 
доставляються або запрошуються в приміщення оВС з метою отримання від них ін‑
формації про злочини, починаються з недотримання вимог законодавства щодо доку‑
ментального оформлення їх перебування в оВС.

Звісно, у переважній більшості випадків фактичне затримання осіб за підозрою у 
скоєнні злочину здійснюється співробітниками оперативних підрозділів оВС, оскільки 
це є одним із їхніх службових обов’язків, проте офіційне оформлення затримання осіб, 
майже у всіх випадках, здійснюється слідчими. Перебування осіб в приміщеннях оВС 
без надання їм офіційного правового статусу створює передумови для порушення прав 
таких осіб, тим більше, що без статусу затриманої особи вони не набувають спеціальних 
прав, передбачених для такої особи законодавством.

непрямими свідченнями застосування незаконних методів дізнання, які найчасті‑
ше полягають в психічному та фізичному насильстві є такі:

а) неприродно висока (порівняно із практикою демократичних країн) кількість ви‑
падків:
— зізнань у скоєнні злочинів, зроблених особами в період їх кримінального пе‑

реслідування в якості підозрюваних (як оформлених протоколом явки з по‑
винною, так і у формі пояснень чи свідчень), зокрема, особливо у справах про 
особливо тяжкі злочини проти особи, а також кількість наступних відмов від 
первісних зізнань.

— випадків надання згоди на огляд житла та інших володінь особи, наслідком 
яких стало наступне кримінальне переслідування такої особи або близьких 
родичів чи членів її сім’ї;

б) співвідношення кількості затриманих за підозрою у скоєнні злочину осіб, зроб‑
лених органами дізнання (на підставі ст. 106 КПК України), та слідчими (на під‑
ставі ст. 115 КПК України);
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в) практична відсутність затримань осіб за підозрою у скоєнні злочину на підставі 
мотивованого рішення суду відповідно до ч. 2 ст. 29 Конституції України.

Зважаючи на кількість скарг, що надходить на незаконні дії працівників міліції при 
затриманні, вважаємо, що необхідно вжити заходів з метою виключення передумов для 
застосування незаконного фізичного насильства щодо всіх категорій осіб, право на за‑
тримання яких передбачено пунктом 5 статті 11 Закону України «Про міліцію».

як зазначено у висновку за результатами перевірки законності дій окремих праців‑
ників орджонікідзевського РВ ХмУ гУ мВС України в Харківській області у зв’язку зі 
скаргами громадян на инезаконне насильство, впродовж більше трьох тижнів в цьому 
оВС не здійснювалось архівування записів системи відеоспостереження внаслідок тех‑
нічної несправності. При цьому більше, ніж через три тижні, лише після надходження 
скарг на незаконні дії працівників міліції, це обладнання було передано в ремонт, хоча, 
відповідно до відомчих актів, це обладнання призначено саме для технічної фіксації 
випадків входу громадян до оВС та виходу з нього, а відтак, і доведення законності по‑
водження з ними. окрім цього, були порушені правила реєстрації відвідувачів оВС.

щодо громадян, які запрошуються до оВС для опитування оперативними пра‑
цівниками, то, щонайменше, дуже поширеним порушенням є очікування запрошени‑
ми виклику до кабінету відповідного працівника міліції впродовж декількох годин, за 
відсутності можливості приймати їжу та нормальне пиття. Такі випадки мають ознаки 
нелюдського поводження, не кажучи вже про елементарну повагу, з якою мають стави‑
тись до громадян працівники міліції відповідно до чинного законодавства.

Зазначимо також, що відповідно до наказу мВС України № 1561 від 18.12.2003 р. 
слідчі та інші передбачені законодавством заходи, в тому числі опитування, мають про‑
водитись в спеціально обладнаних кімнатах в оВС для проведення слідчих дій та інших 
заходів. цей наказ часто не виконується: такі кімнати в райвідділах просто не існують.

Зважаючи на загальновідомі проблеми з дотриманням прав затриманих осіб, за‑
старілість законодавства, що регулює правила короткочасного тримання затриманих 
осіб, на останньому засіданні громадської ради при мВС України з питань забезпечен‑
ня прав людини було прийняте рішення про розробку проекту нового Положення про 
порядок затримання та тримання під вартою, що відповідало б міжнародним стандар‑
там у цій сфері.

За сприяння мВС України з 2006 року в м. Харкові працює перший в Україні 
пілотний офіс з надання безоплатної правової допомоги особам, які переслідуються 
кримінальним порядком, який в теперішній час проводить свою діяльність на підставі 
угод, укладених з 7 районними оВС з 9 на території міста з населенням в 1.4 млн. осіб. 
ще два такі офіси діють в м. Біла церква Київської області та м. Хмельницькому. За 
статистикою роботи цих офісів дуже поширеним порушенням прав затриманих осіб є 
тримання їх в оВС без реєстрації факту затримання та ще й впродовж часу, який в ба‑
гатьох випадках багаторазово перевищує максимально дозволений термін тримання за‑
триманих осіб в міськрайлінорганах внутрішніх справ (3 години).

За рішенням громадської ради при гУ мВС України в Харківській області з питань 
забезпечення прав людини, на підставі досвіду правоохоронних органів країн Євросою‑
зу, впроваджується дослідна експлуатація електронного реєстратору перебування осіб в 
оВС м. Харкова. За умови впровадження такого реєстратору кожна дія відносно затри‑
маного автоматично фіксується, що має сприяти дотриманню законодавства.

окреме занепокоєння викликає становище осіб, які утримуються в спецустановах 
мВС України, в тому числі іТТ та приймальниках‑розподільниках. Допуск працівників 
міліції на територію спецустанов оВС в багатьох випадках здійснюється без реєстрації. 
і хоча відповідно до чинних правил з особами, які утримуються в іТТ, можна прово‑
дити лише слідчі дії, практика проведення опитувань затриманих осіб оперативними 
працівниками органів дізнання (замість допитів підозрюваного), а також осіб, які від‑
бувають адміністративний арешт, є загальним правилом. Вочевидь, що проведення опе‑
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ративними працівниками контактів із затриманими особами в умовах відсутності захис‑
ника створює сприятливі умови для застосування незаконних методів дізнання.

Враховуючи зазначені в п.1 проблемні питання, пропонуємо такі заходи.
1.1. Посилити відповідальність за невиконання вимог чинних інструкцій мВС про 

обов’язкову реєстрацію всіх сторонніх осіб, які заходять до території оВС з пропуск‑
ним режимом.

1.2. Посилити контроль за дотриманням працівниками органів дізнання вимог за‑
кону про своєчасну реєстрацію затримання та про максимальний термін тримання осіб 
в міськрайлінорганах внутрішніх справ, з урахуванням позиції Європейського суду з 
прав людини щодо визначення моменту затримання особи, а також вживати самих су‑
ворих заходів впливу на працівників, які порушують ці вимоги.

1.3. Відповідно до установлених мВС України діючих правил, проводити першо‑
чергові слідчі дії та інші заходи, зокрема, опитування, з особами, що запрошені до рай‑
відділів з метою з’ясування обставин злочинів, виключно в спеціально обладнаних кім‑
натах для проведення слідчих дій та інших заходів.

1.4. Вжити заходів для безперервного використання в оВС систем відеоспосте‑
реження із записом як відеоінформації, так і часу, з наступним їх зберіганням впро‑
довж установлених термінів, в тому числі при проведенні опитувань осіб, запрошених 
до райвідділів працівниками органу дізнання або слідчими, та допиту підозрюваних у 
скоєнні злочину, а також вживати суворих заходів впливу на керівників оВС за неза‑
безпечення працездатності цих систем.

Поступово запровадити у всіх оВС України систему автоматизованої реєстрації всіх 
відвідувачів оВС з використанням технічних засобів (реєстраторів перебування в оВС), 
на зразок тієї, яка перебуває в стадії впровадження за ініціативою громадської ради при 
гУ мВС України в Харківській області з питань забезпечення прав людини, з наступ‑
ним удосконаленням такої системи в частині одночасного з реєстрацією відеозапису 
входу кожної особи на територію оВС та виходу звідти.

1.5. на базі окремих районних відділів внутрішніх справ, які за укладеними угодами 
про співробітництво співпрацюють з пілотним офісом безоплатної правової допомоги 
в м. Харкові, запровадити експеримент із застосування нового порядку затримання та 
тримання під вартою, з метою подальшого впровадження такого порядку в діяльність 
всіх оВС.

1.6. Усунути зловживання правом викликати осіб у справах про злочини та в зв’язку 
з матеріалами, що перебувають в провадженні органів дізнання, в частині невиправдано 
довгого очікування запрошених (викликаних) осіб в оВС та багаторазового виклику їх 
туди з одного і того ж питання.

1.7. З метою недопущення проведення непроцесуальних контактів з особами, які 
утримуються в спецустановах, посилити контроль за пропуском на територію таких ус‑
танов працівників органів дізнання, що не є співробітниками цих установ.

1.8. Силами головних управлінь у областях підготувати аналітичний звіт діяльності 
оВС за наступними показниками:

а) кількість випадків зізнань у скоєнні злочинів, зроблених особами в період їх 
кримінального переслідування в якості підозрюваних (у вигляді явки з повин‑
ною, пояснень або показань свідка чи підозрюваного), щонайменше, у справах 
з особливо тяжких злочинів проти особи, а також кількість наступних їх відмов 
від первісних зізнань;

б) випадків надання згоди на огляд житла та інших володінь особи, наслідком яких 
стало наступне кримінальне переслідування такої особи або близьких родичів чи 
членів її сім’ї;

в) кількість затримань осіб за підозрою у скоєнні злочину на підставі мотивовано‑
го рішення суду відповідно до ч. 2 ст. 29 Конституції України (без урахування 
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випадків затримання осіб, які перебувають в розшуку або яким судом змінений 
запобіжний захід на взяття під варту);

г) кількість випадків затримання осіб органами дізнання на підставі ст. 106 КПК, 
з них окремо:
— осіб, які перебувають в розшуку;
— яким змінено судом запобіжний захід на взяття під варту;
— безпосередньо за підозрою у скоєнні злочину.

в) співвідношення кількості затриманих за підозрою у скоєнні злочину осіб, зроб‑
лених органами дізнання на підставі ст. 106 КПК України, та слідчими на під‑
ставі ст. 115 КПК України (без урахування випадків затримання осіб, які пе‑
ребувають в розшуку або яким судом змінений запобіжний захід на взяття під 
варту).

2. УДоСКоналення РоБоти З пеРеВіРКи СКаРГ 

на ЗаСтоСУВання неЗаКонноГо наСильСтВа

Перевірки скарг на незаконні дії працівників міліції, переважно, проводять інспек‑
ції по роботі з особовим складом головних управлінь мВС в областях, в окремих ви‑
падках перевіркою займаються працівники підрозділів внутрішньої безпеки головних 
управлінь.

інспекції по роботі з особовим складом проводять службові розслідування, керую‑
чись відповідною інструкцією, яка була затверджена наказом мВС України ще у 1991 
році, тобто до прийняття Конституції України і численних міжнародних актів у галузі 
запобігання катуванням. У переважній кількості випадків висновок службової пере‑
вірки на незаконні дії працівників міліції в частині застосування заходів психічного та 
фізичного впливу містить твердження, що між свідченнями скаржника та пояснення‑
ми працівників міліції є суттєві протиріччя, які можуть бути вирішені лише слідчим 
шляхом, і з цього приводу матеріали перевірки передаються до органів прокуратури. 
Таким чином, службова перевірка в частині з’ясування обставин застосування заходів 
психічного та фізичного впливу призводить лише до марних витрат часу (на місяць!!!), 
втрати або погіршення можливостей для отримання доказів. наразі за такої процедури 
прокурорська перевірка починається з місячною затримкою, що практично виключає 
можливість установити обставини, зазначені в скарзі.

Звісно, проведення опитування працівників міліції із використанням включно пря‑
мих запитань про застосування опитуваним працівником міліції незаконного насильс‑
тва щодо потерпілої особи є не лише заздалегідь неефективною тактикою проведення 
опитування, що суперечить загальновідомим правилам криміналістики, але й вочевидь 
безглуздим засобом, оскільки для підтвердження даних про застосування незаконного 
насильства потребує, щоб опитувана особа фактично зробила явку з повинною, віро‑
гідність якої практично дорівнює нулю.

Вочевидь, що обмежитись лише витребуванням матеріалів та опитуванням осіб є 
недостатнім для виявляння ознак злочинів, пов’язаних із застосуванням незаконних за‑
ходів фізичного впливу, оскільки такі дії, у переважній кількості випадків, мають місце 
за відсутності будь‑яких осіб, окрім потерпілих від таких дій, та працівників міліції, які 
при проведенні опитування навіть не перебувають під загрозою кримінальної відпові‑
дальності за давання завідомо неправдивих свідчень. За таких умов доцільно для вияв‑
лення ознак злочинів такого роду використовувати ще й передбачені статтею 97 КПК 
оперативно‑розшукові заходи.

Також слід зазначити, що будь‑яка скарга на застосування працівниками міліції 
незаконних заходів психічного та фізичного впливу за своєю правовою природою є за‑
явою про скоєний злочин. Відповідно, провадження по таких заявах має провадитись 
в порядку статті 97 КПК України. а відтак, якщо така заява надійшла до неналежного 
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органу, має бути впродовж трьох днів передана для перевірки за належністю. Тобто на‑
правлення в прокуратуру матеріалів по скарзі на застосування незаконного насильства 
лише по завершенні службової перевірки відповідним підрозділом головного управлін‑
ня мВС в області, тобто через місяць після надходження скарги, є ще й прямим пору‑
шенням частини 2 статті 97 КПК України.

Відповідно до ст. 101 КПК України оВС є органом дізнання, тому на підставі ч. 2 
статті 104 КПК України він вправі порушити кримінальну справу і провести невідклад‑
ні слідчі дії, після чого передати справу слідчому.

наразі існують детальні міжнародні рекомендації щодо методики проведення роз‑
слідувань скарг на застосування фізичного насильства працівниками правоохоронних 
органів, зокрема прийняте в оон в 2001 році «Керівництво з ефективного розсліду‑
вання та документування катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих 
людську гідність видів поводження чи покарання» (Стамбульський протокол).

З метою удосконалення громадського контролю над діяльністю оВС та залучення 
до нього представників громадськості за рішенням громадської ради при гУ мВС Ук‑
раїни в Харківській області з питань забезпечення прав людини підготовлений проект 
Положення про порядок проведення громадських розслідувань за скаргами про пору‑
шення прав людини працівниками органів внутрішніх справ.

Враховуючи викладене в п. 2, в зв’язку з очевидною неефективністю роботи інспек‑
цій з особового складу при гУ мВС України в областях, пропонуємо таке.

2.1. Підготувати статистику кількості скарг на застосування працівниками міліції 
незаконного насильства при виконанні службових обов’язків, суті висновків службових 
перевірок щодо стверджувальних фактів застосування незаконного насильства (вияв‑
лення ознак незаконного насильства або відсутність ознак такого), а також вжиті за‑
ходи (притягнення до відповідальності і якої саме, направлення матеріалів службової 
перевірки в прокуратуру тощо).

2.2. Переглянути структуру та нормативну базу діяльності інспекції з особового 
складу головних управлінь мВС у областях.

2.3. Розглянути питання про доцільність утворення спеціальних підрозділів із за‑
побігання застосуванню незаконних методів дізнання та досудового слідства в оВС, 
а також розробити, затвердити та провадити в дію нормативний документ, що регулює 
діяльність таких підрозділів з перевірок скарг громадян на такі дії, із залученням екс‑
пертів від громадськості на підставі, зокрема, наступних засад:

а) використання методичних рекомендацій, викладених в Стамбульському прото‑
колі;

б) залучення до проведення перевірок представників громадськості: членів громад‑
ських рад, адвокатів, фахівців в галузі судової медицини, психіатрії, психології 
тощо;

в) регулярним висвітленням результатів (статистики) перевірок в Змі.

3. ЗаГальні пРопоЗиції

3.1. Внести наступні доповнення до змісту офіційного інтернет‑сайті мВС України:
а) з метою інформування громадян розділ «Права людини» доповнити підрозділом 

«Проти катувань», де передбачити можливість розміщення нормативних доку‑
ментів, що гарантують права людини в цій сфері, публікації з цієї тематики;

б) з метою оперативного реагування на випадки застосування незаконних методів 
дізнання та забезпечення належних умов для проведення наступного своєчас‑
ного ефективного службового розслідування передбачити режим звернення гро‑
мадян зі скаргами в електронному вигляді, з відповідним зворотним зв’язком із 
заявниками по цих зверненнях; таку ж можливість передбачити для офіційних 
інтернет‑сайтів головних управлінь мВС України у областях.



��

3. захист віД катувань та інших виДів поганого повоДження

3.2. Враховуючи значну кількість скарг на незаконні дії працівників міліції, зокре‑
ма на застосування незаконних методів дізнання, що призводить до надмірного наван‑
таження помічників міністра з прав людини, розглянути питання про введення нової 
штатної посади додаткового працівника, який би підпорядковувався помічнику мініст‑
ра з прав людини у кожній області, який би виконував частину функцій, що зараз пок‑
ладені на помічників міністра, зокрема, суто технічного характеру, з діловодства тощо.

3.3. З огляду на надзвичайну важливість вирішення проблеми незаконного насиль‑
ства, провести окрему колегію мВС із проблеми запобігання застосуванню незаконно‑
го насильства в оВС при проведенні дізнання та досудового слідства, із запрошенням 
представників громадської частини громадської ради при мВС України з питань за‑
безпечення прав людини.

Тетяна Шапочка

правові засоби захистУ від КатУвань та інших видів 
поганого поводження в УКраїні

22 червня 2006 року, після ратифікації двадцятою країною, набрав чинності Фа‑
культативний протокол до Конвенції оон проти катувань та інших жорстоких, нелюд‑
ських або принижуючих гідність видів поводження та покарання. Він надає експертам 
оон право відвідувати в’язниці та слідчі ізолятори країн‑учасниць Конвенції, а та‑
кож зобов’язує держави до створення, підтримки та розвитку національних механізмів, 
спрямованих на попередження катувань.

Згідно зі ст. 3 Конвенції оон — нікого не може бути піддано катуванню або не‑
людському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

це право є абсолютним: ніякі обставини не можуть виправдати застосування кату‑
вань. Воно захищається Конституцією України, стаття 28 якої гарантує: «ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 
гідність, поводженню чи покаранню».

За визначеннями Європейського суду з прав людини «поводження є «нелюдсь‑
ким», якщо воно, між іншим, було навмисним, застосовувалось протягом годин та за‑
вдало або справжні тілесні ушкодження, або значні фізичні та душевні страждання».

Поводження може вважатися таким, що принижує гідність, якщо воно спрямоване 
на те, щоб викликати у потерпілих почуття страху, пригніченості й безпорадності, 
здатні образити та збентежити їх, та, можливо, зламати їхній фізичний і моральний 
опір. Крім того, достатньо того, що потерпілий принижується у своїх власних очах.

Забезпечення захисту осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження та покарання в Україні здійсюється на під‑
ставі нормативно‑правових актів, таких як Конституція України, Кримінальний кодекс 
України, Кримінально‑процесуальний кодекс України, Кримінально‑виконавчий ко‑
декс України, Закон України «Про прокуратуру», Указ Президента України «Про по‑
ложення про Державний департамент з питань виконання покарань» від 31 липня 1998 
року № 827.

Також в даній сфері для України є чинними такі міжнародні документи: Конвенція 
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання від 10 грудня 1984 року, Протокол № 1 і Протокол № 2 
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до Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 4 листопада 1993 року.

незважаючи на те, що наша держава відсвяткувала вже 13 річницю прийняття Кон‑
ституції, яка проголошує увесь спектр прав людини у відповідності до Загальної декла‑
рації прав людини, однак якої б сфери життя ми не торкалися, ми піднімаємо питан‑
ня прав людини в контексті їх недотримання, порушення, невиконання, ігнорування 
тощо. Проблема дотримання, забезпечення та захисту прав людини не втрачає своєї 
актуальності і, на превеликий жаль, лише зростає.

В Україні панує атмосфера вседозволеності і безкарності. навіть, якщо випадки 
жорстокого поводження з людьми й розслідуються, то це не відповідає міжнародним 
стандартам щодо вчасності, ретельності, незалежності та неупередженості.

на цей час, як і раніше, важко оцінити дійсні масштаби застосування катувань в 
Україні, однак найбільше порушень прав із застосуванням катувань відбувається під 
час затримання людини та проведення слідства. Хоча потік повідомлень про катуван‑
ня і жорстоке поводження в правоохоронних органах не припиняється, проте одержати 
офіційні дані в органах прокуратури і мВС, на підставі яких можна робити висновки 
як про ступінь поширеності катувань, так і про реакцію на повідомлення, практично 
неможливо. Кількість справ, розглянутих Європейським судом проти України, катаст‑
рофічно збільшується, і така тенденція, за даними експертів, посилюватиметься.

міністерство внутрішніх справ, яке протягом багатьох років не визнавало існу‑
вання такої проблеми, або намагалося створити враження, що випадки катування 
та жорстокого поводження є поодинокими ексцесами певних працівників міліції, у 
2005‑2006 рр. визнало системний характер цієї проблеми. ознакою позитивних змін у 
ставленні мВС до захисту прав людини й, зокрема, до проблеми катувань у міліції є 
створення наприкінці 2005 року громадської ради при міністерстві внутрішніх справ 
та в 2006 році громадських рад при обласних управліннях міністерства з питань за‑
безпечення прав людини.

Крім того, в системі мВС України у співпраці з громадськими організаціями ство‑
рені мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внут‑
рішніх справ. Вони здійснюють моніторинг забезпечення прав і свобод людини та гро‑
мадянина в діяльності територіальних органів і підрозділів внутрішніх справ головних 
управлінь, управлінь мВС України в автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, на транспорті, до складу яких залучаються працівники міліції та 
представники громадських організацій у сфері захисту прав людини, зареєстрованих у 
встановленому порядку.

Успішність досвіду роботи мобільних груп визнана міжнародними організаціями, 
світовою спільнотою. Так, під час звітування України в Раді оон з прав людини в 
травні 2008 р. у виступах з приводу її доповіді представники двадцяти трьох країн від‑
значили як серйозне досягнення створення та діяльність мобільних груп.

Така робота має відбуватися з урахуванням принципів відкритості, обговорення, за‑
лучення інститутів громадянського суспільства, науковців, міжнародних та неурядових 
організацій, як це рекомендує Підкомітет з попередження Комітету оон проти тортур: 
«національні превентивні механізми мають бути створені публічно, за участі всіх агентів 
громадянського суспільства з попередження катувань і на прозорих засадах».

отже, саме прозорість та публічність повинні стати суттєвим кроком вперед у ви‑
рішенні питання захисту від катувань та інших видів поганого поводження для нашої 
держави.

Важливе місце займає і правова освіта населення, свої права не знати не лише не‑
вигідно, а це, на мій погляд, є злочином перед самим собою. якщо людина буде зна‑
ти, як напевне вчинити в такій ситуації, коли потрапляє до правоохоронних органів і 
зазнає катувань та зможе реалізувати поради фахівців‑юристів правозахисних організа‑
цій на практиці, як‑то зателефонувати адвокатові під час або одразу після затримання, 
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дізнатися та запам’ятати прізвище, ім’я, по‑батькові, звання, інші дані на особу, яка її 
затримує. якщо людина передбачає, що стосовно неї правоохоронці замислили вчини‑
ти катування, вона може повідомити їх про відповідальність за такі дії. У багатьох ви‑
падках зазначені заходи зупинять майбутніх злочинців на півдорозі і потерпілий уникне 
катування. Крім телефонного дзвінка адвокату, громадяни повинні звикнути телефо‑
нувати також в правозахисну організацію, яка б захистила або допомогла б відновити 
їх права.

Підсумовуючи викладене можна сказати, що для ефективного механізму забезпе‑
чення та захисту прав людини в Україні, зокрема права на свободу від катувань, жорс‑
токого поводження, необхідно:

а) забезпечити підвищення правової культури населення, видання наукової літе‑
ратури з питань прав людини, вивчення, розширення системи правової освіти 
у вищих навчальних закладах України та активізації участі в цих заходах засобів 
масової інформації;

б) закріпити статус громадських правозахисних організацій на законодавчому рівні 
та забезпечити організацію дієвої взаємодії з державними правозахисними уста‑
новами;

в) вдосконалити нормативно‑правову базу щодо конституційних прав і свобод лю‑
дини в даній сфері, а саме:
— проведення експертиз законодавчих актів із залученням незалежних експер‑

тів з метою визначення відповідності цих актів міжнародним стандартам прав 
людини;

— підготовка і розробка законодавства, яке б забезпечувало імплементацію до 
нормативних актів України положень Європейської Конвенції з прав люди‑
ни, а також створення правового механізму для виконання на території Ук‑
раїни рішень Європейського суду з прав людини;

— стимулювання активізації роботи Державної міжвідомчої комісії з питань 
впровадження в законодавство України норм і стандартів Ради Європи з ме‑
тою приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних 
норм і стандартів;

— розроблення загальнонаціональної програми освіти з прав людини для суддів, 
працівників органів внутрішніх справ та інших працівників правоохоронних 
органів, робота яких пов'язана з забезпеченням конституційних особистих 
прав людини;

г) вдосконалити компетенцію, форми, методи діяльності органів внутрішніх справ, 
привести у відповідність до міжнародних професійних стандартів.

Олександр Ігнатов

основні напрямКи протидії незаКонномУ насильствУ  
У діяльності овс УКраїни.

1. ефективна реалізація заходів протидії незаконному насильству у діяльності оВС, 
які здебільшого мають організаційно‑управлінський характер, залежить перш за все від 
активності їх впровадження самими органами внутрішніх справ, насамперед міністерст‑
вом внутрішніх справ України.
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однак, детермінація зазначеного явища значною мірою пов’язана з факторами за‑
гальносоціального рівня, тому, перш за все, необхідне конструктивне реформування 
оВС: з інструменту силової підтримки державної влади система органів внутрішніх 
справ має перетворитися на соціальний інститут, який буде забезпечувати належний рі‑
вень правопорядку у державі.

2. ідеологія правоохоронної діяльності повинна ґрунтуватися на суспільно‑аль‑
труїстичних цінностях. Тому необхідний розвинутий і технічно забезпечений інформа‑
ційно‑пропагандистський апарат впливу на особовий склад, покликаний формувати в 
працівників єдину позитивну морально‑правову орієнтацію.

3. Враховуючи, що конфліктно‑змістовний характер службової діяльності праців‑
ників оВС, особливо обумовлений негативним ставленням до працівників оВС з боку 
населення, є одним з вагомих факторів детермінації насильницьких злочинів, що вчи‑
няються працівниками оВС (особливо у сфері сімейно‑побутових відносин), ефек‑
тивним заходом їх попередження є досягнення високого рівня партнерських відносин 
«міліція‑населення».

Важливим кроком у становленні соціально‑орієнтованої стратегії діяльності оВС є 
створення позитивного іміджу працівника оВС, що можливо лише за умови підтрим‑
ки з боку держави та активної взаємодії оВС з засобами масової інформації. одним зі 
способів взаємодії Змі та оВС є попередження віктимної поведінки населення щодо 
злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ.

4. Слід усунути залежність оцінки ефективності діяльності оВС від статистичних 
даних про стан злочинності або інших систематично відображуваних кількісних показ‑
ників. необхідна якісно нова система критеріїв оцінки ефективності діяльності оВС та 
організації контролю за їх діяльністю. Відповідними критеріями оцінки, на наш погляд, 
повинні бути — навантаження (напруженість діяльності), якість діяльності та дотри‑
мання законності. оцінка ефективності діяльності тієї або іншої служби або підрозді‑
лу (на основі якої оцінюється діяльність оВС взагалі) повинна ґрунтуватися на оцінці 
діяльності кожного працівника, з урахуванням специфіки напрямків діяльності служби 
та підрозділу.

5. необхідне структурне відокремлення слідчих органів, що дозволить ліквідувати 
недоречну відповідальність працівників слідчих органів за «кінцевий результат».

6. нагальною є потреба вдосконалення кадрової роботи, включаючи відбір, під‑
готовку та розміщення кадрів. Удосконалення потребує механізм і методики відбору 
кандидатів на службу в оВС, причому це стосується як відбору кандидатів на службу в 
конкретних службах і підрозділах, так і комплектування абітурієнтами навчальних за‑
кладів мВС України.

Враховуючи те, що багато з яких криміногенних якостей особистості працівників 
оВС формуються ще на стадії професійного навчання, провідним заходом попереджен‑
ня насильницької злочинності працівників оВС має бути підвищення рівня професій‑
ної освіти та підготовки кадрів (з метою формування професіоналів, фахівців належ‑
ного рівня з відповідною правовою свідомістю та правовою і професійною культурою, 
службовою дисципліною, правомірною поведінкою) й ефективності виховної роботи 
з особовим складом (з метою виховання всебічно й гармонійно розвиненої особис‑
тості).

7. Характер службової дисципліни в оВС обумовлює необхідність постійного 
вдосконалювання форм і методів відомчого контролю з боку керівників органів внут‑
рішніх справ та відповідних кадрових та психологічних служб за станами дисципліно‑
ваності й законності в підрозділах, що стосується як усього колективу, так і кожно‑
го окремого працівника. необхідна їх постійна активна діяльність щодо оздоровлення 
та підтримки позитивного морально‑психологічного клімату в трудовому колективі та 
формування соціально‑позитивної субкультури працівників
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необхідна активізація та підвищення ефективності діяльності психологічних служб 
щодо забезпечення психологічної грамотності, психологічного консультування та со‑
ціально‑психологічного забезпечення оперативно‑службової діяльності особового скла‑
ду оВС.

8. Величезну роль у попередженні досліджуваних злочинів має діяльність керівників 
підрозділів та працівників відповідних кадрових та психологічних служб щодо виявлен‑
ня осіб, поведінка яких свідчить про реальну можливість вчинення ними різного роду 
правопорушень та злочинів. У цьому сенсі важливе значення має індивідуальне про‑
гнозування протиправної поведінки працівників керівниками служб і підрозділів оВС, 
у яких вони працюють.

необхідне інтенсивне проведення перевірок в ініціативному порядку стосовно 
нестійких працівників; вивчення особових справ працівників. необхідне нормативне 
закріплення обов’язкового проведення регулярних перевірок працівників оВС (здача 
відповідних медичних аналізів) на предмет уживання алкоголю й наркотичних речовин. 
Доцільним є запровадження обов’язкового дактилоскопіювання всіх осіб, прийнятих 
на службу в оВС, з утворенням системи єдиного обліку.

9. Відсутність ефективної діяльності з попередження й припинення різного роду 
дрібних провин і некримінальних правопорушень (у тому числі дисциплінарних) є 
криміногенним фактором, що детермінує більш серйозні правопорушення (у тому чис‑
лі насильницькі злочини). У зв’язку із цим, необхідно підвищення ефективності дис‑
циплінарної практики в оВС.

Доцільним є визначення найбільш повного обсягу можливих правопорушень і їх 
закріплення у відповідних нормативних актах з метою чіткої диференціації меж різних 
правопорушень і мір відповідальності за них.

10. Враховуючи те, що потужний вплив на вчинення насильницького злочину має 
фактична можливість використання працівником оВС табельної вогнепальної зброї 
(а також спеціальних засобів), необхідне посилення контролю за їх користуванням. 
особливо це стосується недопущення постійного зберігання зброї працівниками при 
собі або вдома у випадках, не передбачених законом.

11. Слід враховувати, що реалізація зазначених вище та інших напрямків протидії 
насильницьким злочинам працівників оВС можлива за умови не тільки адекватного за 
обсягами, але й стабільного та своєчасного фінансового та матеріально‑технічного за‑
безпечення діяльності органів внутрішніх справ.

необхідне підвищення рівня матеріального забезпечення працівників оВС. це 
можливо здійснити, перш за все, шляхом скорочення чисельності працівників оВС за 
рахунок оптимальної реорганізації її організаційної структури, а також раціонального 
скорочення управлінського персоналу за рахунок підвищення ефективності управлінсь‑
кої діяльності й спрямування зекономлених коштів на матеріальне забезпечення пра‑
цівників оВС.

Потрібен ефективний соціально‑правовий захист особового складу. Вкрай потрібно 
розробити та запровадити реальні пільгові програми отримання, придбання та будів‑
ництва житла для працівників оВС.

необхідна побудова ефективної системи кар’єрного росту персоналу, здатної забез‑
печити матеріальне та моральне задоволення. Потрібне створення максимально мож‑
ливих умов для вдосконалювання моральних якостей персоналу оВС, у тому числі з 
використанням потенціалу традиційних для нашої країни релігійних конфесій.

12. Доцільним є створення спеціалізованих кризово‑консультативних центрів з пи‑
тань проблем сімей працівників оВС, фахівці яких не тільки допоможуть членам родин 
працівників оВС знайти вихід з багатьох кризових ситуацій (у тому числі, пов’язаних 
з насильницькими конфліктами), але й допоможуть вивчати актуальні проблеми со‑
ціального плану, та розробляти рекомендації відповідним органам щодо їх розв’язання. 
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Створення відповідних центрів має відбуватися в результаті тісної співпраці відповідних 
громадських організацій та територіальних підрозділів оВС.

наприкінці слід зазначити, що лише комплексний підхід до реалізації відповідних 
заходів у зазначених вище напрямках та наявність політичної волі керівництва країни є 
запорукою успішної протидії незаконному насильству у діяльності оВС та підвищення 
рівня законності і забезпечення прав та свобод людини у діяльності оВС взагалі.

Олександр Житний

деяКі питання відмежУвання КатУвання, 
вчиненого слУжбовою особою, від сУміжних злочинів

1. Конституція України наголошує: людина, її життя і здоров’я, честь і особиста 
гідність, недоторканність і безпека є найвищими соціальними цінностями для держави. 
Тому захист громадян від жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
форм поводження чи покарання є одним з пріоритетних завдань влади. До найбільш 
небезпечних посягань на особисті права людини належить незаконне застосування до 
неї фізичного або психічного насильства, зокрема, катування. У діяльності працівни‑
ків вітчизняної міліції факти жорстокого поводження з громадянами «не лише мають 
місце, але є досить розповсюдженим явищем» [1, С. 182]. Такі випадки не лише пору‑
шують суспільні відносини з приводу охорони життя, здоров’я, честі й гідності особи 
та конституційні засади діяльності державної влади, а й дискредитують правоохорон‑
ну систему, знижують рівень довіри до неї з боку населення, підривають міжнародний 
авторитет України як країни, що прагне стати правовою державою. Зважаючи на спе‑
цифіку функцій та статусу мВС, важливим аспектом забезпечення прав людини в його 
діяльності є як недопущення проявів кримінального насильства на всій території краї‑
ни, так і викорінення фактів жорстокого поводження з громадянами у діяльності влас‑
них співробітників, забезпечення належної правової оцінки кожної такої події.

2. одним з основних інструментів у боротьбі зі злочинністю та підтримання пра‑
вопорядку в більшості важливих соціальних сфер є кримінальний закон. Від грамот‑
ного, точного його застосування не в останню чергу залежить ефективність діяльності 
щодо захисту прав людини правоохоронними органами. З появою в цьому законі нор‑
ми, що впровадила кримінальну відповідальність за катування (ст. 127 КК) практика 
ще не виробила однозначних підходів до кримінально‑правової оцінки цього злочину 
та критеріїв розмежування при кваліфікації катування від деяких інших насильницьких 
посягань, вчинених службовими особами. Так, хоча законодавцем і підкреслено необ‑
хідність відмежування від катування таких діянь, як перевищення влади або службових 
повноважень, насильницьке примушування давати показання (що зроблено вказівками 
«за відсутності ознак катування» у диспозиціях ч. 2 ст. 365 КК та ч. 2 ст. 373 КК), од‑
нак, такі формальні положення не вирішують проблеми по суті — їх недостатньо для 
здійснення правильної кримінально‑правової оцінки незаконного застосування до осо‑
би фізичного або психічного насильства з боку службових осіб, в т.ч. і представників 
правоохоронних органів.

3. однією з причин виникнення проблем при кваліфікації злочинів стає наявність 
в кримінальному законі суміжних складів злочинів — таких, що мають низку спільних 
ознак. Суміжними є й склади таких насильницьких злочинів, як катування, вчине‑
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не службовою особою (ч. 2 ст. 127), перевищення влади або службових повноважень 
(ст. 365), примушування давати показання (ч. 2 ст. 373 КК). Про це дозволяють ствер‑
джувати такі ознаки: 1) наявність в усіх випадках спеціального суб’єкта — службової 
особи; 2) зумовленість злочинних дій такої особи її службовим становищем, зв’язок цих 
дій з її владними чи службовими повноваженнями; 3) характер діяння, яке пов’язане 
із протиправним застосуванням до потерпілого фізичного або психічного насильства; 
4) умисна форма вини щодо суспільно небезпечного діяння.

Тому актуальним питанням є з’ясування суттєвих ознак, що дозволяють розмежу‑
вати ці злочини при кваліфікації протизаконного насильства.

4. Доктриною кримінального права та правозастосовною практикою вироблено ряд 
принципів, за якими вирішується конкуренція кримінально‑правових норм, зокрема: 
при конкуренції загальної й спеціальної норми застосовується спеціальна; при конку‑
ренції частини й цілого застосовується норма, яка з найбільшою повнотою охоплює 
всі фактичні ознаки вчиненого; при конкуренції спеціальних норм за відсутності іншої 
вказівки закону застосуванню підлягає та, що передбачає менш сувору відповідальність 
[2, С. 220, 226]. ці правила повною мірою мають бути використані при розмежуванні 
катування та суміжних злочинів. Перевищенням влади або службових повноважень є 
умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи 
повноважень, якщо ними заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам та 
інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам 
юридичних осіб. отже, у співвідношенні зазначених вище норм загальною має визна‑
ватися ч. 2 ст. 365 (що стосується випадків перевищення влади або службових повно‑
важень, поєднаних із застосуванням насильства, застосуванням зброї або болісними й 
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями). норми ч. 2 ст. 127 КК 
щодо відповідальності службової особи, та ч. 2 ст. 373 щодо насильницького примушу‑
вання до давання показань є відносно ст. 365 КК спеціальними. Пояснюється це тим, 
що катування, якщо його скоєно службовою особою з використанням службового ста‑
новища, а також примушування шляхом насильства до давання показань — це явний, 
очевидний вихід службової особи за межі наданих їй прав чи повноважень, який за‑
подіює істотну шкоду інтересам особи, держави та суспільства.

5. на рівні законодавчого регулювання опис відмінності між зазначеними злочина‑
ми можна провести:

1) за суб’єктом злочинів: кваліфікований вид катування (ч. 2 ст. 127 КК) передбачає 
спеціального суб’єкта — службову особу, що використовує своє службове становище, 
ч. 2 ст. 365 — службову особу, що перевищує надану їй владу або службове становище. 
У ч. 2 ст. 373 КК суб’єкта визначено як особу, яка провадить дізнання або досудове 
слідство. У цьому випадку особа також є службовою (це представник влади — слідчий, 
начальник слідчого підрозділу, прокурор, начальник органу дізнання, дізнавач), однак 
при цьому вона є не просто спеціальним, а спеціально‑конкретним суб’єктом;

2) за суб’єктивною ознакою злочину — метою: ч. 2 ст. 127 КК передбачає спеціаль‑
ною метою альтернативно: а) примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що су‑
перечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання; 
б) покарати потерпілого чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєн‑
ні яких він або інша особа підозрюється; в) залякати; г) дискримінувати потерпілого 
або інших осіб. Злочин, передбачений ч. 2 ст. 373 КК має безпосередньою (найближ‑
чою) метою домогтися від допитуваного показань при допиті (байдуже — правдивих 
чи недостовірних). ознакою злочину, передбаченого ст. 365 КК, спеціальна мета не 
виступає;

3) за ознаками об’єктивної сторони. Так, для злочину, передбаченого ст. 373 КК є 
характерною певна обстановка — насильство застосовується при допиті, тобто слідчій 
дії, що полягає в одержанні показань у певних учасників кримінального процесу, їх 
фіксації в протоколі допиту [3, С. 985]. Тому, зокрема, якщо насильство або знущання 
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над особою вчинене службовою особою, що не здійснює безпосередньо допит, але має 
на меті залякати особу, що має бути допитана з певних обставин, воно може кваліфі‑
куватися за наявності інших необхідних ознак як катування (ч. 2 ст. 127 КК). якщо ж 
такі дії вчинено за проханням (наказом, завданням, вказівкою) службової особи, яка 
здійснюватиме допит, вчинене належить кваліфікувати вже як співучасть (умисне ство‑
рення умов, тобто пособництво) в примушуванні давати показання.
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Ольга Балинська

вербальний біхевіоризм яК один із методів діяльності 
органів внУтрішніх справ У сФері захистУ прав людини

Вербальний біхевіоризм — психологічний метод, який вивчає способи мовленнє‑
вого впливу на соціального суб’єкта у процесі комунікації з метою отримання певної 
необхідної поведінки (у тому числі й мовленнєвої).

Застосування вербального біхевіоризму у діяльності органів внутрішніх справ до‑
цільне щодо вивчення впливу на поведінку співрозмовника, мовленнєво‑поведінкового 
реагування підозрюваної, допитуваної, розроблюваної особи. При цьому загальноме‑
тодологічну основу через принцип суб’єкт‑суб’єктного відношення та комунікацію як 
провідний механізм у процесі формування правомірної поведінки заклала комунікатив‑
на філософія, а герменевтика надала можливість осмислення інтеріоризації правового 
поля у світогляд.

Специфіка бачення правової основи соціальної сутності людини у дискурсах вер‑
бального біхевіоризму і герменевтики дає можливість обстоювати позицію, що пра‑
вовідносини, реалізовані у процесі правової комунікації, базуються на мовленнєво‑по‑
ведінковому впливі та розумному виборі соціальним суб’єктом адекватної зовнішньої 
рефлексії, а правова поведінка є наслідком модифікації природних потреб під впливом 
накладених трафаретів прагматичного нормативно‑правового обмеження.

ідеальна організація правового поля органів внутрішніх справ як основи між‑
суб’єктної правової комунікації полягає у розумінні та рефлексивній інтерпретації пра‑
вового оточення соціальним суб’єктом. одночасне застосування методів вербального 
біхевіоризму та герменевтики у підході до вивчення онтології працівника оВС розкри‑
ває принципи попереднього світоглядного укорінення і наявного дієвого відображення 
правової реальності.

Завдяки застосуванню вербального біхевіоризму у процесі формування правового 
світогляду працівника оВС можна досягти відповідності його дій і вчинків приписам 
правових норм та суспільно‑правовим інтересам; визначити їх соціально‑правову зна‑
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3. захист віД катувань та інших виДів поганого повоДження

чущість через схвалення чи допустимість поведінки з огляду на ці інтереси; виявити 
рівень добровільності й усвідомленості життєдіяльності, здатність сприймати регуля‑
тивний вплив морально‑правових засобів. Тому формування правового світогляду за‑
собами вербального біхевіоризму можна вважати одним із важливих елементів запобі‑
гання злочинності.

Виявлення правомірної та протиправної поведінки соціального суб’єкта залежить 
від багатьох взаємопов’язаних чинників, які в основному мають біологічну, психологіч‑
ну та соціальну природу. Тому правову поведінку соціального суб’єкта слід трактувати як 
біо‑психо‑соціальний прояв особистості у процесі правової комунікації. обов’язковою 
є наявність вербалізаційного компонента у цьому процесі, що дає підстави вважати вер‑
бально‑біхевіористський критерій одним із основних підходів конституювання діяль‑
ності чи взаємовідносин учасників правової комунікації.

Вербально‑біхевіористська техніка, що підбирається індивідуально і потребує най‑
простішого методу спостереження й аналітичної оцінки, трактує формування право‑
мірної поведінки працівника оВС як результат впливу правового оточення через по‑
середництво «проміжних змінних»: когнітивних процесів чи когнітивної деконструкції. 
Протиправна поведінка вважається феноменом набутим, а тому на неї також можна 
впливати і змінювати її. отже, формування правомірної поведінки працівника органів 
внутрішніх справ — процес ситуативний, спонтанний, багато в чому зумовлений со‑
ціальним середовищем і оточенням, але водночас чітко контрольований внутрішніми 
імперативами самого працівника.

Вивчення і практичне застосування вербального біхевіоризму у діяльності органів 
внутрішніх справ забезпечить високий професійний рівень правників, зокрема у сфері 
захисту прав людини:

— навчить нівелювати індокринацію, тобто так звані гуманітарні і політико‑правові 
інформаційні технології, суміжні з теорією інформаційної (або психологічної) 
війни;

— дасть змогу оцінити рівень відповідності дій і вчинків спостережуваної особи 
правовим вимогам і нормам, визначити ступінь добровільності (чи примусовості) 
й усвідомлення (чи несвідомого) продукування поведінкових актів у контексті 
правових реалій; тобто, дасть правоохоронцеві своєрідну мовленнєво‑поведін‑
кову матрицю правомірної поведінки, вихід за межі якої означатиме протиправ‑
ність;

— надасть працівникові оВС концептуальну систему для аналізу власних когнітив‑
них здібностей — спроможності до позитивного право‑сприйняття, правового 
комунікування, вирішення право‑ситуацій, формування і прояву правової куль‑
тури, правового інтелекту, правової саморегуляції та саморефлексії (власне ці 
когнітивні здібності детермінують правову поведінку працівників оВС);

— навчить шляхом спостереження і моделювання пристосовувати засвоєний фено‑
мен правової поведінки до нових правових реалій;

— розкриє важелі регулювання комунікативно‑інтерпретативної діяльності соціаль‑
ного суб’єкта, а також ситуативних правовідносин як на міжсуб’єктному рівні, 
так і на рівні «громадянин — держава»;

— запропонує новий підхід до теорії права через механізми виховного та мотива‑
ційного впливу на поведінку людини, зорієнтованого на адекватне сприйняття 
та реалізацію прийнятих законодавцем юридичних норм і правових актів у пра‑
вовому полі держави;

— забезпечить державну правову політику новим методологічним вирішенням проб‑
леми поєднання знань про право зі суспільним ідеалом.

З метою налагодження оновленої системи наукового забезпечення правоохоронної 
діяльності в Україні, спрямованої на організацію, координацію та поєднання зусиль 
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науковців різних галузей знань у вдосконаленні форм, методів і засобів боротьби зі зло‑
чинністю, доцільно:

— центру практичної психології при мВС України внести доповнення до Переліку 
психодіагностичних методик, що використовуються фахівцями відділень (груп) 
психологічного супроводження роботи з персоналом, психопрофілактичної ро‑
боти в органах і підрозділах внутрішніх справ та інших служб психологічного за‑
безпечення оВС, зокрема доповнивши його методологією вербального біхевіо‑
ризму;

— підрозділам психолого‑педагогічного супроводження навчально‑виховного про‑
цесу вибрати вербальний біхевіоризм як методику тактики і стратегії психоло‑
гічного впливу у навчальному процесі, визначення психологічних завдань та від‑
повідних прийомів і засобів щодо формування професійно важливих якостей, 
зокрема правомірної поведінки майбутніх працівників оВС;

— у контексті психотренінгового комплексу застосовувати методологію вербально‑
го біхевіоризму в індивідуальних бесідах з особами, які потребують коригування 
правової поведінки.
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4 право на свобоДу та особисту неДоторКанність

Аркадій Бущенко

проблеми дотримання права на свободУ в діяльності міліції

ЗатРиМання БеЗ Рішення СУДУ (поліцейСьКе ЗатРиМання)

інститут затримання без рішення суду за підозрою у вчиненні злочину (так зване 
«кримінально‑процесуальне затримання») залишається недостатньо розробленим.

Загальну правову основу для такого затримання складають стаття 29 Конституції 
України1 та стаття 5 Конвенції захисту прав людини і основоположних свобод.

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

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

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

Параграф 1(с) статті 5 Конвенції також передбачає одну з ключових вимог закон‑
ності затримання без ордеру — наявність розумної підозри.

Хоча стаття 29 Конституції встановлює обов’язковість рішення суду для будь‑якого 
випадку позбавлення свободи, але можна відзначити, що законодавство і практика до‑
статньо зневажливо ставляться до цієї конституційної вимоги. незважаючи на чіткі по‑
ложення статті 29 Конституції, яка формулює повноваження правоохоронних органів 
на затримання без рішення суду як виключення з правила, на практиці, навпаки, таке 
затримання продовжує бути правилом, а затримання за попередньо отриманим рішен‑
ням суду — виключенням.

Причиною цьому є те, що законодавець не інкорпорував у поточне законодавст‑
во принципи захисту права на свободу, закладені в статті 29 Конституції й у стат‑

1 це конституційне положення набуло чинності 28 червня 2001 року.
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ті 5 Конвенції. Внаслідок цього зберігається сформована за тривалий час практика 
правоохоронних органів, які вважають значні повноваження здійснювати затримання 
невід’ємним елементом своєї діяльності.

У законодавстві інститут затримання без рішення суду формується кількома зако‑
нами.

Закон «Про міліцію» у статті 11 передбачає:

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

...

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

...

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи 

суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, 

передбачених, законом…

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

У сфері кримінального процесу найбільш докладним — і практично єдиним — поло‑
женням закону, що формує затримання без ордеру, є стаття 106 Кримінально‑процесу‑
ального кодексу України (КПК)2. ця стаття у частинах 1 та 2 містить вичерпний перелік 
ситуацій, за яких представник держави отримує повноваження затримати підозрюваного.

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

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину чи безпосередньо після його вчи‑
нення;

2) коли очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме 
вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному чи на його одягу, при ньому або в його житлі буде вияв‑
лено явні сліди злочину.

За наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочи‑
ну, її може бути затримано лише в тому разі, якщо ця особа намагалася втекти, коли 
вона не має постійного місця проживання, або коли не встановлено особу підозрюва‑
ного.

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

однак, ці положення сформульовані нечітко і допускають безліч довільних тлу‑
мачень. наприклад, критерій, щоб «особу застали при вчиненні злочину», не дає чіткої 
відповіді на питання: хто повинен «застати» підозрюваного на місці злочину. Тому пра‑
цівник міліції або слідчий може спиратися на це положення, якщо яка‑небудь особа, 
а не він сам, застав підозрюваного на місці злочину. аналогічні зауваження можна 
висловити і до формулювання інших підстав затримання, зазначених у частині 1 стат‑
ті 106 КПК.

У протоколах затримання часто лише цитуються пункти цього положення. Фактич‑
но ці обмеження в такому формулюванні й у тому тлумаченні, які вони набули на прак‑

2 арешт без ордера передбачений також статтею 115 КПК, яка відсилає до статті 106 КПК.
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тиці, втратили свій стримуючий ефект, і затримання здійснюється на підставі будь‑яких 
даних, що є в розпорядженні органа дізнання чи слідчого, незалежно від того, чи знахо‑
диться особа, що приймає рішення про затримання, в ситуації «невідкладної необхідності 
запобігти злочину чи його перепинити».

Таким чином, обмеження затримання без ордера, що встановлене в частині 3 стат‑
ті 29 Конституції, фактично було проігноровано кримінально‑процесуальним законо‑
давством і залишило незмінною практику затримання без ордеру.

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

У відповідності до усталеної практики, «кримінально‑процесуальне затримання» 
починається з моменту складання протоколу про затримання. однак визначення цього 
моменту цілком залежить від розсуду посадової особи, що веде розслідування. Тому на 
практиці термін затримання обчислюється не з того моменту, коли особа дійсно поз‑
бавлена свободи, а з того, коли посадова особа, що позбавила її свободи, виконала не‑
обхідні формальності.

У законодавстві існує положення, з якого ясно, що початковим моментом затри‑
мання є саме момент фактичного позбавлення свободи. це стаття 44 КПК, яка перед‑
бачає, що «захисник допускається до участі у справі… з моменту оголошення підозрю‑
ваному протоколу про затримання..., але не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту 
затримання». Тобто закон не пов’язує початок затримання з моментом складання про‑
токолу про таке затримання.

але міліція мало звертає увагу на це положення, і в правоохоронних органах 
зберігається практика, за якої між моментом фактичного затримання підозрюва‑
ної особи і складанням протоколу затримання минає певний час: від кількох годин 
до — іноді — кількох діб. це навіть знайшло відображення у інституційній організації 
роботи районних відділів міліції, де існують кімнати для «доставлених осіб», призна‑
чені для тримання під вартою осіб, доставлених до районного відділу, але «ще не за‑
триманих».

це відзначив і Європейський Комітет із запобігання катуванням у § 15 свого Звіту 
про візит в Україну в 1998 році: «протягом перших 24 годин [затримання] органи дізнан‑
ня, тобто працівники карного розшуку, повинні провести невідкладні оперативні і слід‑
чі заходи щодо справи, провести попереднє опитування затриманого й оформити про‑
токол затримання…».

Такий стан справ має серйозне значення для оцінки здійсненності гарантій прав за‑
триманих, формально передбачених у законодавстві, оскільки навіть формально ці га‑
рантії набувають чинності лише після кількох годин, а іноді й днів після того, як особа 
потрапила під контроль правоохоронного органу.

До того, як прийняте формальне рішення про затримання, підозрюваний не вва‑
жається затриманим, і його статус під час фактичного тримання під вартою правоохо‑
ронного органу залишається невизначеним до тих пір, поки посадова особа (слідчий чи 
дізнавач) не складе протокол затримання. Відповідно до пануючої доктрини та практи‑
ки саме з цього моменту виникає обов’язок агентів держави повідомити затриманому 
про його права, інформувати родичів про затримання, надати доступ до адвоката тощо. 
невизначений статус підозрюваного між моментом позбавлення його свободи і момен‑
том складання протоколу про затримання, перешкоджає реалізації ним своїх прав, га‑
рантованих статтями 29 Конституції України і статтями 5 та 6 Європейської Конвенції 
із захисту прав людини.

Суди також часто зустрічаються в своїй практиці із ситуацією, коли під час судово‑
го засідання з’ясовується, що особа була затримана набагато раніше, ніж це зазначено 
в протоколі про її затримання.
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одна з причин використання такого «тіньового» затримання полягає в тому, що в 
законодавстві фактично відсутні самостійні критерії для визначення законного затри‑
мання. В одному з наказів мВС сказано:

Протягом 10 діб з дня виявлення порушення законності проводити службові розслідування кожного 

факту:

…

звільнення осіб з ізоляторів тимчасового тримання в зв’язку з непідтвердженням підозри або закін-

ченням терміну затримання;

…

винесення виправдувальних вироків і припинення кримінальних справ у відношенні до осіб, що утри-

мувались під вартою.�

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

— з одного боку, працівник міліції може невиправдано втримуватися від затриман‑
ня підозрюваного, якщо існує найменший ризик того, що підозра, яка спочатку 
виправдувала затримання, згодом зникне;

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

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

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

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

ДоСтаВлення ЗатРиМаноГо До СУДДі

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

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

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

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

3 наказ мВС України и Державного департаменту України з питань виконання покарань № 300/73 
від 23 квітня 2001 року «Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних 
у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержан‑
ня встановлених законом строків затримання та тримання під вартою під час досудового слідства», 
пункт 2.5
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3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту.

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

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

Правоохоронні органи вважають 72 години строком, протягом якого вони мають 
нічим не обмежені повноваження тримати людину під вартою. Судді, до яких доставля‑
ються затримані особи, не вимагають від правоохоронних органів надати докази того, 
що затримана особа не могла бути доставлена у більш короткий строк. Харківська пра‑
возахисна група не має інформації про випадки, коли затриманий був би доставлений 
до судді в той же день чи наступного дня після затримання.

часто для продовження тримання під вартою міліції використовується сполучення 
затримання за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення і затримання 
за підозрою у кримінальному злочині. У таких випадках підозрюваний затримується на 
термін до 3‑х діб у порядку статті 263 КпаП, а по закінченні цього терміну затри‑
мується в порядку статті 115 КПК.

на початку 2009 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі 
«Доронін проти України» (16505/02, 19 лютого 2009 року), у якому встановив пору‑
шення статті 5 Конвенції, визнавши, що адміністративний арешт був використаний 
для мети кримінального переслідування. У цій справі 19 квітня 2000 року слідчий на‑
казав доставити до нього заявника як підозрюваного у кримінальній справі. 20 квітня 
2000 року заявник був затриманий у Харкові та доставлений до Полтави до слідчо‑
го. Того ж дня його звинуватили в опорі працівникам міліції, а 21 квітня 2000 року 
жовтневий районний суд м. Полтави засудив заявника на 5 діб адміністративного 
арешту.

За висновком Європейського суду, навіть якщо припустити, що заявник дійсно 
опирався працівникам міліції, це сталося після того, як його затримали за підозрою у 
вчиненні злочину, тому органи влади мали забезпечити процесуальні гарантії, прита‑
манні затриманому за підозрою у вчиненні злочину. Крім того, Суд зазначив, що під 
час адміністративного арешту заявника його допитували у кримінальній справі. Суд 
дійшов висновку, що адміністративний арешт складав частину тримання заявника під 
вартою у якості підозрюваного.

Така практика можлива завдяки недостатній інкорпорації в спеціальні закони ви‑
мог статті 29 Конституції, що передбачає для позбавлення свободи отримання попе‑
реднього судового рішення чи — у виняткових випадках — отримання такого судового 
рішення протягом 72 годин з моменту затримання, незалежно від того, на якій пра‑
вовій підставі базується позбавлення волі. адміністративна практика щодо затримання 
повинна також ґрунтуватися на вимогах параграфів 1(с) і 3 статті 5 Конвенції, які не 
проводять різниці між підозрою в адміністративному правопорушенні і підозрою в 
кримінальному злочині.

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



Дотримання прав люДини в Діяльності мвс

�0

Використання такого прийому можливо тільки завдяки занадто широкому тлума‑
ченню, що набули терміни статті 106 КПК у практиці правоохоронних органів і су‑
довій практиці.

пРоБлеМи аДМініСтРатиВноГо ЗатРиМання

Зберігається невизначеність щодо фундаментальних основ затримання в зв’язку з 
розслідуванням адміністративних правопорушень.

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

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

Законодавство України чітко розрізняє поняття «злочину» і «адміністративного 
правопорушення». Правова доктрина також проводить чітку грань між цими двома 
видами правопорушень: «злочином», під яким завжди розуміється «кримінальний зло‑
чин», і правопорушенням у вузькому змісті слова, тобто «адміністративним правопо‑
рушенням».

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

однак, у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КпаП), як і рані‑
ше, зберігаються положення, що допускають затримання без рішення суду. ці повнова‑
ження ґрунтуються на наступних положеннях КпаП: стаття 259 «Доставлення поруш‑
ника»; стаття 260 «Заходи забезпечення впровадження в справах про адміністративні 
правопорушення»; стаття 261 «адміністративне затримання»; стаття 262 «органи (поса‑
дові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання»; стаття 263 «Строки 
адміністративного затримання».

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

Більш того, якщо розглядати систему законодавства України в цілому, таке «до‑
ставлення» узагалі не вважається позбавленням волі. наприклад, на відміну від «затри‑
мання» у вузькому значенні, за незаконне «доставлення» не передбачена криміналь‑
на відповідальність. Також незаконне доставлення не є підставою для відшкодування 
шкоди відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної 
громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури 
і суду».4

4 Закон України від 1 грудня 1994 г. № 266/94‑ВР (Відомості Верховної Ради, 1995, № 1, ст. 1).
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щодо адміністративного затримання у вузькому значенні, то тут також існує певна 
невизначеність у законодавчому регулюванні.

Пункт 5 статті 11 Закону «Про міліцію» передбачає право міліції затримувати «осіб, 
які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгля‑
ду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на строк до 
трьох годин…». отже, відповідно до цього положення працівник міліції має повнова‑
ження затримати підозрюваного в здійсненні будь-якого адміністративного правопору‑
шення.

однак, стаття 262 КпаП, що стосується того ж питання, обмежує повноважен‑
ня міліції на затримання певним колом правопорушень, вичерпно перерахованих у цій 
статті.

Колізія між згаданими положеннями Закону «Про міліцію» і Кодексу України про 
адміністративні правопорушення не дає можливості точно з’ясувати обсяг повнова‑
жень міліції у затриманні підозрюваних правопорушників. невизначеності додає також 
невідповідність деяких формулювань правопорушень у статті 262 КпаП формулюван‑
ням матеріальних статей КпаП.

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

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

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

ця норма КпаП відверто порушує статтю 29 Конституції, яка вимагає, щоб закон‑
ність тримання під вартою протягом 72 годин була перевірена судом.

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

цілком очевидно, що поширення такого прийому правоохоронними органами ста‑
ло наслідком введення судового контролю в кримінальному процесі. однак через без‑
системний підхід до правового регулювання у законодавство не були внесені зміни, 
які виключили б можливості для правоохоронних органів ухилятися від судового конт‑
ролю.

Робоча група оон з довільних затримань, що відвідала Україну з 22 жовтня по 
5 листопада 2008 року, відзначила у своєму звіті, що правоохоронні органи схильні 
обходити строки доставлення до судді, застосовуючи затримання за адміністративні 
правопорушення. це обмежує право на захист та контроль суду, оскільки суди базу‑
ють свої рішення лише на міліцейських протоколах. Строк адміністративного ареш‑
ту використовується працівниками міліції для отримання зізнання у кримінальному 
злочині.
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Геннадій Токарєв

обґрУнтУвання необхідності внесення змін 
до спільного наКазУ мвс УКраїни та ддУпвп № 300/73 від 23.04.2001

наведемо витяги з наказу:

«2.5. Протягом 10 діб з дня виявлення порушення законності проводити службові розслідування за 

кожним фактом:

— неповідомлення або не своєчасного повідомлення затриманого чи заарештованого про мотиви 

його арешту чи затримання;

— нероз’яснення затриманому, заарештованому права про можливість з моменту затримання, об-

рання запобіжного заходу захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захис-

ника або ненадання йому можливості скористатись таким правом;

— неповідомлення про затримання особи його близьких родичів;

— звільнення осіб з ізоляторів тимчасового тримання у зв’язку з непідтвердженням 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 утримува-

лись під вартою.»

«�. За результатами службового розслідування складати письмовий мотивований висновок, який за-
тверджувати особисто. Висновок службового розслідування разом із опіями наказів про покарання 

винних надсилати до Головного слідчого управління МВС України в 5-денний строк з дня їх затверд-
ження.»

«8. Начальникам слідчих ізоляторів Державного департаменту України з питань виконання покарань, 
начальникам ізоляторів тимчасового тримання ГУМВС, УМВС України заборонити без письмового 
дозволу слідчого, за яким рахується заарештований (затриманий), його видачу працівникам опера-
тивних та інших служб міліції.»

Слід зазначити, що наказ був прийнятий у час, коли запобіжний захід у вигляді 
взяття під варту обирав слідчий за санкцією прокурора. Законом від 21.06.2001 року 
для приведення у відповідність із ст. 29 Конституції України було внесено кардинальні 
зміни до порядку обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, було внесені 
відповідні зміни до КПК України (ст.ст. 165 — 165‑3), і з того часу цей запобіжний за‑
хід обирає суддя.

наразі в наказ не було внесено жодних змін, пов’язаних з цим.

аРГУМенти на КоРиСть неоБхіДноСті ВнеСення ЗМін 

До ВиДілених аБЗаціВ п. 2.5 наКаЗУ

Підхід, здійснений в наказі, не дає права працівникам міліції на помилку. До то‑
го ж, навіть при сумлінному виконанні ними своїх обов’язків, відповідно до п. 3 на‑
казу працівники міліції, в діяльності яких виявлено факти, перелічені в п. 2.5 наказу, 
фактично підлягають покаранню (мовою п. 3 наказу). За таких умов, наказ змушує їх 
певний час утримувати фактично затриману особу в оВС без складання протоколу про 
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затримання, до отримання додаткових даних про причетність особи до скоєння злочи‑
ну, даних про особу і т. ін.

щодо правового аналізу першого виділеного абзацу п. 2.5 наказу є такі міркування.
Для затримання особи за підозрою у скоєнні злочину, з одного боку, і для обран‑

ня запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з іншого, передбачені різні правові 
підстави. У першому випадку — це ст. 106, ст. 115 та ч. 2 ст. 149 КПК України, а в 
другому — ст.ст. 148, 150, та 155 КПК.

Для затримання особи за підозрою у скоєнні злочину, відповідно до ст. 106 КПК 
України, необхідна наявність таких наступних підстав:

підозра у вчиненні злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення 
волі за наявності, до того ж, хоча б однієї з наступних підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчи‑
нення;

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 ви‑
явлено явні сліди злочину;

4) при наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні 
злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця особа намагалася втекти, 
або коли вона не має постійного місця проживання, або коли не встановлено особи 
підозрюваного.

щодо підстав для застосування запобіжних заходів (будь‑яких, а не лише у вигляді 
взяття під варту), то, відповідно до ч. 2 ст. 148 КПК України необхідна наявність до‑
статніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде 
намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, пе‑
решкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність.

Тобто ці дві групи підстав, взагалі, лежать в різній «площині».
окрім цього, згідно із ст. 155 КПК України, запобіжний захід у вигляді взяття під 

варту, в загальному випадку, застосовується в справах про злочини, за які законом пе-
редбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки. а однією із не‑
обхідних умов для затримання особи за підозрою у скоєнні злочину є достатність пі‑
дозри у скоєнні злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі. Тобто 
для обрання найбільш суворого запобіжного заходу встановлено більш високий міні‑
мальний рівень суворості можливого покарання, ніж для затримання особи за підозрою 
у скоєнні злочину. Таким чином, не всі затримані особи, можуть відповідати критерію 
суворості покарання, передбаченого ст. 155 КПК України а, відтак, мають бути звіль‑
неними.

Відповідно до роз’яснень п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 
25.04.2003 р. № 4 «Про практику застосування судами України запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнан‑
ня і досудового слідства» (надалі — «Постанова»), під час судового розгляду подання 
органу дізнання, слідчого чи прокурора про взяття під варту предметом дослідження 
є ті обставини, з якими закон пов’язує можливість обрання цього запобіжного заходу 
(ст. 148 і ч. 1 ст. 155 КПК).

До того ж, виходячи із положень ст. 150 КПК України, при вирішенні питання про 
застосування запобіжного заходу крім обставин, зазначених у статті 148 цього Кодексу, 
враховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, 
її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та 
інші обставини, що її характеризують, про обов’язковість дослідження яких зазначено в 
п. 10 Постанови. окрім цього, якщо для обрання затриманому запобіжного заходу не‑
обхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, які 
мають значення для прийняття рішення з цього питання, суддя на підставі ч. 8 ст. 165‑2 
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КПК України може продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрювано‑
го, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб.

Таким чином, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, зокрема, у 
вигляді взяття під варту, суддя досліджує низку обставин, частина з яких невідома і не 
може бути відома особі, яка здійснювала затримання особи за підозрою у вчиненні зло‑
чину на момент затримання, а для з’ясування цих обставин потрібен певний час.

За позицією Верховного Суду України, взяття під варту, як найбільш суворий за‑
побіжний захід, обирається лише за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) 
запобіжні заходи, передбачені ст. 149 КПК України, можуть не забезпечити виконання 
підозрюваним, обвинуваченим процесуальних обов’язків, що випливають із ч. 2 ст. 148 
цього Кодексу, і його належної поведінки. Тобто, ситуація, коли на момент затримання 
були наявні всі підстави для затримання особи за підозрою у скоєнні злочину, передба‑
чені статтею106 КПК, але згодом суддя відмовить за поданням слідчого, погодженого 
прокурором, в обранні затриманій особі такого запобіжного заходу не є аномальною, 
оскільки і слідчий (при затриманні), і суддя (при відмові в поданні слідчого) можуть 
дотримуватись всіх вимог закону.

оскільки з 29.06.2001 року запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирає суддя, 
а наказ, як зазначено вище, прийнятий до цього часу, то вже вісім років існує парадок‑
сальна ситуація, коли в разі прийняття суддею рішення про звільнення затриманої за 
підозрою у скоєнні злочину особи при обранні менш суворого запобіжного заходу, має 
нести відповідальність посадова особа, яка здійснила затримання підозрюваного.

аРГУМенти на КоРиСть ВиКлючення З наКаЗУ оСтанньоГо аБЗацУ п. 2.5

Ухвалення судового рішення здійснюється за результатами ретельного дослідження 
судом в судовому засіданні всіх наявних доказів впродовж, зазвичай, тривалого періо‑
ду часу, чому передує досудове слідство, на проведення якого надається, щонайменше, 
два місяці.

щодо самої підозри у вчиненні злочину, то рівень обгрунтованості такої підозри, 
вочевидь, в момент затримання, не може бути тотожнім рівню обгрунтованості наступ‑
ного висунутого проти затриманої особи обвинувачення, оскільки після затримання 
особи проводяться численні слідчі дії саме для доведення вини (або її відсутності) у 
скоєнні злочину затриманої особи.

Враховуючи зміст останнього абзацу п. 2.5 можна зробити висновок, що наказ ви‑
магає від особи, яка проводить затримання підозрюваного у скоєнні злочину, на мо‑
мент затримання мати неспростовні докази вини затриманої особи, необхідні для ухва‑
лення обвинувального вироку(!).

Взагалі, серед фактів, передбачених в п. 2.5 наказу, за якими має проводитись 
службове розслідування, немає такого, який мав би бути першим серед них, а саме:

«затримання особи за відсутності передбачених законом підстав».
За статистикою пілотних офісів громадського захисника в Харкові, Білій церкві 

та Хмельницькому, трапляються численні випадки затримки в складанні протоколів 
затримання за підозрою у скоєнні злочину не лише від часу фактичного затримання 
особи, але й від часу їх доставляння до оВС. З цього приводу, враховуючи практику 
Європейського суду з прав людини, доцільно було б додати до п. 2.5 абзац наступного 
змісту:

«складання протоколу затримання особи з затримкою після доставляння».
на підставі викладеного пропонується внести наступні зміни до п. 2.5 наказу:
1) доповнити пункт другим абзацом наступного змісту:
«затримання особи за відсутності передбачених законом підстав;»,
2) абзац:
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«звільнення осіб з ізоляторів тимчасового тримання у зв’язку з непідтвердженням пі-
дозри або скінченням строку затримання;»

замінити абзацом:
«Невиправдане зволікання зі складанням протоколу затримання особи, внесення до ньо-

го особою, яка його склала завідомо неправдивих підстав, мотивів, дня, години, року, місця 
фактичного затримання, або невручення затриманому негайно копії протоколу затриман-
ня з переліком його прав та обов’язків;».

3) останній абзац замінити на абзац наступного змісту:
«надходження скарги на застосування незаконного насильства щодо затриманого під 

час затримання рбо короткочасного тримання в ОВС».

аРГУМенти на КоРиСть ВнеСення ЗМін До п. 8 наКаЗУ

Слова «слідчих ізоляторів Державного департаменту України з питань виконання 
покарань» слід виключити, оскільки слідчі ізолятори в теперішній час не входять до 
системи органів мВС України

З метою запобігання порушенню права на захист заарештованої (затриманої) осо‑
би та виключення передумов для застосування щодо неї незаконного насильства з боку 
працівників міліції, пропонується обмежити повноваження інших, окрім слідчого, 
в провадженні якого перебуває справа, проводити процесуальні дії із заарештованою 
(затриманою) особою, виключно проведенням окремих слідчих дій у відповідності до 
положень ст. 114 КПК України.

Також требує певного уточнення поняття «видача» відносно заарештованої (затри‑
маної) особи, яке може бути витлумачене, зокоема, як таке:

1) виведення особи в кабінет для слідчих дій;
2) передача особи працівникам міліції для конвоювання в оВС або на місце приго‑

ди з метою проведення слідчих дій.
оскільки, за загальним правилом, конвоювання в оВС здійснюється працівниками 

спеціального підрозділу оВС, то видача заарештованої (затриманої) особи для конвою‑
вання до місця проведення слідчих дій іншим працівникам оВС має бути заборонена.

Враховуючи викладене, пропонується п. 8 наказу викласти в наступній редакції:

«8. Начальникам начальникам ізоляторів тимчасового тримання ГУМВС, УМВС України заборонити без 

письмового доручення слідчого, за яким рахується заарештований (затриманий), виведення особи в 

кабінет для слідчих дій працівниками оперативних та інших служб міліції. Видача заарештованої (за-

триманої) особи для конвоювання до місця проведення слідчих дій, окрім, як працівникам конвойного 

підрозділу ОВС, забороняється».

Илья Костин

незаКонное задержание адвоКата

В своем докладе я ставлю целью обращение внимания общественности на одну из 
серьезнейших проблем, давно принявшую общегосударственный характер — нарушение 
прав человека работниками правоохранительных структур, в частности, органов внут‑
ренних дел и учреждений уголовно‑исполнительной системы.
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Юридическое сообщество возмущено и оскорблено грубым нарушением прав свое‑
го коллеги, адвоката Дениса Бугая сотрудниками Дарницкого РУ гУмВД Украины в 
г. Киеве, имевшим место в феврале этого года.

11 февраля Денис Бугай в качестве свидетеля находился в судебном заседании по 
уголовному делу в местном суде Днепровского района (территориально суд находится 
в Дарницком районе). Во время заседания судья Федосеев С.В. по неизвестным при‑
чинам разозлился и решил привлечь Д. Бугая к административной ответственности за 
неуважение к суду.

Судья дал устное указание сотрудникам милиции о задержании гражданина Д. Бугая 
до момента рассмотрения административного дела по сути. Сотрудники милиции, не 
составив каких‑либо документов, не имея никаких оснований, задержали Д. Бугая и, 
применив силу, бросили его в клетку.

Задержание осуществлялось без составления каких‑либо документов, и только уг‑
роза Д. Бугая физической расправой над собой заставила милиционеров составить 
Протокол об административном правонарушении и Протокол об административном 
задержании. При составлении этих документов милиционеры вышли за пределы сво‑
их полномочий, поскольку не имели на это соответствующего права. Указанный вывод 
подтверждается решением Дарницкого районного суда г. Киева.

12 февраля т.г. в 12.00 (почти через сутки после задержания) состоялось заседание 
Дарницкого районного суда г. Киева, на котором рассматривался вопрос о привлече‑
нии Д. Бугая к административной ответственности. изучив материалы дела и заслушав 
пояснения, суд установил:

«В соответствии со ст. 255 п.1 КУоАП протоколы об административном правонару-
шении, предусмотренные ст. 1�5-3 КУоАП, составляет секретарь судебного заседания или 
секретарь суда. Однако протокол серии № 1�791 от 11.02.09 был составлен не уполномо-
ченным лицом, а именно старшим инспектором дежурного Дарницкого РУ ГУ МВД Украи-
ны в г. Киеве майором милиции Борозенцем А.И.

В соответствии со ст. 247 п.1 КУоАП, производство по делу об административном 
правонарушении не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит закрытию в связи 
с отсутствием события и состава административного правонарушения».

на основании этого, суд постановил:
«Производство по делу в отношении Бугая Дениса Владимировича по статье 1�5-3 

КУоАП — закрыть в связи с отсутствием события и состава административного право-
нарушения».

Таким образом, все, что происходило с адвокатом Бугаем Д.В. (задержание, фи‑
зическое насилие, унижение достоинства) в течение 20 часов (с 14.00 11.02.09 до 12.00 
12.02.09) является всего лишь неДоРаЗУМениеМ.

В результате неправомерных действий сотрудников милиции:
— гражданин Бугай Д.В. более 20 часов находился под стражей в антисанитарной 

камере, 20 часов без пищи и питьевой воды, 20 часов без возможности нормаль‑
но, не унижая своего достоинства, сходить в туалет;

— унизительная процедура фотографирования и дактилоскопии (теперь фото адво‑
ката, который не нарушал закон, есть в базе данных правонарушителей);

находясь под стражей, адвокат Денис Бугай стал свидетелем:
— избиения и физического издевательства над задержанными;
— унижения и издевательства над задержанными;
— издевательства путем запрета ходить в туалет и пить воду. Сам туалет не имеет 

двери, таким образом, милиционеры, которые находятся в коридоре, непосредст‑
венно видят «процедуру».

— Задержание более 10 человек, в отношении которых не составлялись никакие 
документы о задержании.

от незаконного лишения свободы Дениса Бугая не спасло:



4. право на свобоДу та особисту неДоторканність

��

— ни статус представителя мВД Украины в Конституционном суде Украины (он 
выиграл дело относительно обжалования Постановления о деятельности ДСо 
мВД Украины (охрана банков);

— ни должность главы избирательной комиссии Воо «ассоциация юристов Укра‑
ины»,

— ни должность заместителя председателя Правления национального офиса круп‑
нейшей благотворительной организации в мире;

— а главное — ни профессиональные знания и навыки, ни статус адвоката.
КаК, В таКоМ СлУчае, аДВоКат Может ЗаЩитить Клиента, еСли он 

не СМоГ ЗаЩитить СеБя?
Позиция г‑на Бугая поддержана съездом юридических фирм и практикующих юрис-

тов, который состоялся 19 февраля т. г.
Свою поддержку его позиции выразил также Комитет Верховной Рады Украины по 

вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В письме николая Джи‑
ги, заместителя главы упомянутого комитета ВРУ, указывается, что заявления и жало‑
бы, которые получаются депутатами и Комитетом, свидетельствуют о множественных 
случаях незаконного поведения с подозреваемыми, задержанными, арестованными в 
правоохранительных заведениях государства.

юридическое сообщество выражает свое возмущение и взволнованность в связи с 
изложенными фактами. Беззаконный арест адвоката является негативным сигналом, 
свидетельствующим о бесправности граждан Украины перед произволом отдельных 
должностных лиц.

Аліна Червяцова

заКон УКраїни «про попереднЄ Ув’язнення» 
та міжнародні стандарти захистУ прав людини

Застосування катувань та інших видів неналежного поводження є, на жаль, доволі 
поширеною практикою в Україні. Вона спричинена низкою факторів, не останню роль 
серед яких посідає якість чинного законодавства.

найбільш вразливою категорією осіб, що найчастіше потерпає від «поганого» повод‑
ження, є особи, які тримаються під вартою. Закон України «Про попереднє ув’язнення» 
від 30 червня 1993 року (далі Закон) не лише не забезпечує захисту їхніх прав, але й, 
навпаки, створює законодавчі можливості щодо порушень, у тому числі щодо застосу‑
вання «поганого» поводження.

Стаття 1 Закону визначає попереднє ув’язнення як запобіжний захід щодо обвину‑
ваченого, підсудного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може бути призначе‑
но покарання у вигляді позбавлення волі. та засудженого, вирок щодо якого не набрав 
законної сили. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа, піддана попередньому 
ув’язненню, має користуватися гарантіями, що випливають з принципу презумпції не‑
винуватості.

Саме презумпція невинуватості повинна бути покладена в основу правового статусу 
осіб, щодо яких обрана запобіжна міра у вигляді взяття під варту. однак, Закон про цю 
презумпцію не згадує, вона взагалі ігнорується. останнє є суттєвим недоліком, з якого 
випливають ряд інших.
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Викликає зауваження ст. 9 Закону України, яка визначає права осіб, взятих під вар‑
ту. По‑перше, закріплений в ній перелік прав і свобод має бути доповнений низкою 
прав і гарантій, зокрема, такими як право на гуманне поводження, фізичну недотор‑
канність, повагу честі й гідності тощо. По‑друге, зазначена стаття встановлює деякі об‑
меження прав, які не можуть бути виправдані інтересами слідства, отже, є надмірними. 
наприклад, абз. 5 ч. 1 ст. 9 містить таке обмеження (цікаво, що в Законі воно сформу‑
льовано як право): «купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти 
харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру за‑
робітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну ме‑
режу на замовлення». Дане обмеження (воно є однаковим для всіх категорій осіб взятих 
під варту, включаючи вагітних жінок, жінок із дітьми, неповнолітніх та хворих) є не‑
обґрунтованим, а, враховуючи рівень матеріально‑технічного забезпечення слідчих ізо‑
ляторів, неприпустимим. Крім того, слід розглянути можливість збільшення тривалості 
щоденної прогулянки, а також кількості та тривалості побачень із родичами та іншими 
особами, оскільки мова йде про осіб, вина яких у скоєнні злочину ще не встановлена.

Статті 12 та 13 Закону стосуються зовнішніх контактів: «Побачення з родичами 
або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попередньо‑
го ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, в про‑
водженні яких знаходиться справа, як правило, один раз на місяць. Тривалість поба‑
чення встановлюється від однієї до чотирьох годин...» «особи, взяті під варту, можуть 
листуватися з родичами та іншими громадянами, а також підприємствами, установами, 
організаціями з письмового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходить‑
ся справа...» З приводу цих положень ЄКЗК зазначив: «...засуджені все ще повинні 
отримувати дозвіл уповноваженого органу (слідчих органів чи суду). Комітет визнає, 
що інколи в інтересах слідства необхідно встановлювати певні обмеження на візити до 
деяких заарештованих. В той же час подібні обмеження мають бути суворо лімітовані 
вимогами справи та мають вводитися на якомога коротший період. ні в якому разі по‑
бачення заарештованих з їхніми сім’ями не можуть бути заборонені впродовж тривало‑
го часу. якщо є підстави вважати, що має місце ризик змови, бажано надати дозвіл на 
побачення, але під суворим контролем. Такий підхід має застосовуватись у листуванні 
з родичами та іншими особами...».

Стаття 8 Закону встановлює вимоги роздільного тримання у місцях позбавлення 
волі. В цілому ці вимоги відповідають міжнародним стандартам. Занепокоєння викли‑
кає положення абз. 2 ч. 2 цієї статті: «осіб, взятих під варту, розміщують у камерах з 
додержанням таких вимог ізоляції: …неповнолітніх — окремо від дорослих. У винят‑
кових випадках, з метою запобігання порушенням режиму в камерах, де тримають не‑
повнолітніх, 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». отже, Закон припускає, хоч і у виняткових випадках, 
можливість спільного тримання неповнолітніх та дорослих, що є прямим порушенням 
прав дітей.

Стаття 15 Закону встановлює заходи стягнення, які застосовуються до осіб, взятих 
під варту. Суттєвий недолік цієї статті полягає в тому, що в ній йдеться про можливість 
негайного виконання накладеного стягнення і не передбачається відповідних процедур 
оскарження.

Крім того, частина 2 зазначеної статті, поряд із такими мірами стягнення як попе‑
редження, догана, позачергове залучення до прибирання приміщення, встановлює по‑
міщення до карцеру: «особи, взяті під варту, які злісно порушують вимоги режиму, за 
мотивованою постановою начальника місця попереднього ув’язнення можуть бути по‑
міщені до карцеру на строк до десяти діб, а неповнолітні — на строк до п’яти діб». По‑
перше, звертає увагу відсутність детального правового регулювання порядку прийнят‑
тя відповідного рішення, а також принципів застосування стягнення. По‑друге, стаття 
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сформульована таким чином, що припускає можливість застосування стягнення у виді 
поміщення в карцер щодо хворих та інвалідів. частина 3 статті 15 робить виключення 
лише щодо вагітних і жінок, що мають при собі дітей. У цьому контексті особи, які зна‑
ходяться під слідством і на яких має поширюватися принцип презумпції невинуватості, 
знаходяться навіть у гіршому положенні, ніж особи, які відбувають покарання у виг‑
ляді позбавлення волі, оскільки Кримінально‑виконавчий кодекс України встановлює 
більш широке коло осіб, до яких не можна застосувати поміщення в карцер. По‑третє, 
стаття передбачає застосування стягнення у виді поміщення в карцер до осіб, які злісно 
порушують вимоги режиму, однак, закон не місить положення, в якому б визначалося 
поняття «злісне порушення вимог режиму». нарешті, існують сумніви взагалі з приводу 
припустимості даного виду стягнення: чи не є воно занадто суворим покаранням, вра‑
ховуючи ту обставину, що застосовується до особи, вина якої у скоєнні злочину ще не 
встановлена? В цілому, оцінюючи існуючий порядок накладення дисциплінарних стяг‑
нень на осіб, які перебувають у попередньому ув’язненні, можна зазначити, що він не 
відповідає встановленим міжнародним стандартам, зокрема, положенням мінімальних 
стандартних правил поводження із в’язнями.

У загальному вигляді недоліки Закону можуть бути зведені до такого: Закон не 
відрізняє осіб, які знаходяться під слідством і вина яких у скоєнні злочину ще не до‑
ведена, від осіб, щодо яких обвинувальний вирок набув сили. як наслідок, Закон вста‑
новлює відносно підозрюваних майже ті самі обмеження, що й Кримінально‑вико‑
навчий кодекс України стосовно осіб, засуджених до відбування покарання у вигляді 
позбавлення волі.

Ксенія Шиманська

правило миранди

Права людини захищені міжнародним і національним законодавством. Такий юри‑
дичний захист впливає на всі без винятку напрямки правоохоронної діяльності. По 
своїй суті, права і свободи людини і громадянина являють собою важливий елемент 
функціонування правоохоронних органів, оскільки від них вимагається не лише повага 
до прав людини при виконанні своїх службових обов’язків, але й активний захист цих 
самих прав. Більш того, ефективність правоохоронної діяльності в демократичній, пра‑
вовій, соціальній державі, де панує верховенство права, залежить саме від того, як у цій 
державі забезпечують дотримання і реалізацію прав людини.

на практиці наслідки порушення прав людини працівниками міліції різноманіт‑
ні — від порушення права на захист, що може зрештою закінчитися навіть незаконним 
позбавленням волі, до фізичного, морального чи будь‑якого іншого тиску на свідка, 
потерпілого, іншого учасника судового розгляду або досудового слідства. але незапе‑
речним є те, що такі порушення підривають довіру до міліції з боку населення. а ще 
гірше — ведуть до загострення напруги в суспільстві, перешкоджають ефективній діяль‑
ності судової влади, також одним із наслідків є віддалення, інколи, навіть, протистав‑
лення органів внутрішніх справ народу, що неминуче викликає критику з боку громад‑
ськості і засобів масової інформації (а саме вони формують думку населення на даному 
етапі розвитку українського суспільства), а також сприяють політичному тиску на орга‑
ни виконавчої влади, що саме зараз є дуже актуальним.
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Вивчення теми щодо забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності не‑
обхідне для формування навичок недопущення порушення вказаних прав співробітни‑
ками оВС та уміння ефективно забезпечувати права людини при виконанні службових 
обов’язків.

Пропоную до вашого розгляду один із способів забезпечення прав людини в право‑
охоронній діяльності, який при вмілому і продуманому застосуванні захистить грома‑
дян від порушення їх прав і, разом із тим, працівників правоохоронних органів, яким не 
можна буде дорікнути порушенням процедури, а саме — нехтуванням прав людини.

Слід звернутися до міжнародного досвіду, безпосередньо до Правила або закону 
міранди. Правило це виникло в 1966 році після винесення рішення Верховного суду 
Сша по справі ернесто міранди за його позовом проти штату арізона. Суть справи 
полягає в тому, що до ернесто міранди був обраний запобіжний захід — узяття під 
варту, і після багатогодинного допиту він зізнався в скоєнні злочину. Перед допитом 
працівники поліції не роз’яснили міранді його право відмовитися від дачі показань і 
право мати захисника. Власне, не сказана поліцейськими фраза: «Ви маєте право збері‑
гати мовчання» і стала основою для скасуваннятобвинувальноготвироку.

окрім права не свідчити проти себе у розвинених демократичних країнах, серед 
котрих прагне бути Україна, при затриманні громадян представниками правопорядку, 
обов’язково зазначаються ще два вагомі аспекти прав затриманого:

1. Ви маєте право зберігати мовчання до прибуття захисника;
2. Ви маєте право на один телефонний дзвінок на Ваш розсуд.
але саме ці права, зокрема, право відмовитися від дачі показань і пояснень у від‑

ношенні до себе, членів своєї родини та близьких родичів, закріплене в статті 63 Кон‑
ституції України, не увійшли до переліку основних прав, які повинні зачитуватися 
працівниками міліції безпосередньо на місцітзатриманнятосіб, відповідно до вказівкит‑
міністерстватвнутрішніхтсправУкраїни.

Постає досить логічне запитання: що ж міститься у згаданому переліку? «Віднині, 
у разі затримання особи за підозрою у скоєнні злочину, безпосередньо на місці затри‑
мання працівник міліції повинен їй повідомити:

1. Ви затримані за підозрою у скоєнні злочину…;
2. Згідно з Конституцією Украни та чинним законодавством Ви маєте право на за‑

хист;
3. Ви є вільним у виборі захисника і маєте право на побачення з ним до першого 

допиту;
4. Ви маєте право у будь‑який час оскаржити у суді своє затримання; вимагати пе‑

ревірки судом чи прокурором правомірності затримання;
5. Ви маєте право знати у чому ви підозрюєтеся, подавати докази, заявляти клопо‑

тання і відводи;
6. Ви маєте право давати показання або відмовитися давати показання.
При адміністративному затриманні особи безпосередньо на місці затримання пра‑

цівник міліції повинен їй повідомити:
1. Ви затримані у зв’язку із вчиненням адміністративного правопорушення…;
2. Згідно з Конституцією України та чинним законодавством Ви маєте право на за‑

хист;
3. Ви маєте право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 

захисника;
4. Ви маєте право у будь‑який час оскаржити у суді своє затримання;
5. Ви маєте право знати мотиви затримання;
6. «Ви маєте право давати пояснення». Саме так було задекларовано прес‑службою 

мВС: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/news_article?art_id=35008421&cat_id=35884
Тому саме через безпосереднє втілення даного закону міранди на практиці пра‑

цівниками оВС можливе наближення України до ідеалу держави, зазначеного у ст. 1 
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Конституції України. а відтак ми повинні своїми зусиллями сприяти цьому, проводячи 
просвітницьку роботу.

Валентин Волошин

порУшення права на особистУ недоторКаність і недоторКаність житла  
при проведенні слідчих дій та їх вплив на громадсьКУ дУмКУ

1. Причини вказаних порушень — свідоме ігнорування чи незнання вимог Консти‑
туції України, ЗУ «Про міліцію», «Про оперативно‑розшукову діяльність працівниками 
мВС, суперечливість інструкцій мВС вимогам Конституції та вказаним законам.

2. Дані порушення можливі лише за наявності корупційних зв’язків: міліція — внут‑
рішня безпека мВС, міліція — прокуратура або ж замкнутого ланцюга: міліція‑внутріш‑
ня безпека‑прокуратура.

3. УБоЗ — один з основних порушників прав людини. Діяльність практично не 
контролюється жодним органом. Працівники прокуратури фактично залякані діяльніс‑
тю цієї структури. ця організація фактично в Полтавській області є напівбандитською 
організацією, що давно вийшла з‑під контролю будь‑яких державних органів влади, 
займається всім, чим захоче, і не відповідаючи за будь‑які порушення. Контроль з боку 
держави здійснюється чисто формально.

4. Судова система та її важелі впливу на протидію правопорушенням в діяльності 
органів мВС.

5. Просвітницька діяльність громадських організацій, висвітлення в Змі найбільш 
резонансних порушень недоторканності особи та житла та їх вплив на зменшення пра‑
вопорушень в діяльності мВС.

6. Відділи зв’язків з громадськістю повинні очолити цивільні.
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5 умови утримання піД вартою 

в місцяХ позбавлення волі, 

піДпоряДКованиХ мвс. мобільні групи

Олег Мартиненко

аналіз діяльності мобільних грУп протягом 2007-2009 роКів

2007 РіК

У розвитку діяльності мобільних груп слід відзначити декілька важливих моментів. 
Першим з них було підключення у червні 2007 р. до проекту мобільних груп міжна‑
родного товариства з прав людини, введення координаторів мобільних груп від мПТл, 
проведення тренінгів для членів груп. як результат, вже у серпні відбулися перші візити 
у івано‑Франківській, Київській, луганській, Полтавській областях, м. Севастополі.

Другим моментом стали перші спільні візити мобільних груп аР Крим та До‑
нецької області — до Красноліманського мВ Донецької області (16.10.07) та Бахчи‑
сарайського РВ аР Крим (26.10.07). це була перша спроба переходу на якісно новий 
рівень — створення національної команди візитерів, підвищення об’єктивності візитів 
місцевих мобільних груп.

Проблемним питанням залишалася активність мобільних груп. Так, за перше 
півріччя 2007 р. виїзди груп були здійснені лише у 8 регіонах — аР Крим, Вінниць‑
кій, Донецькій, миколаївській, одеській, Харківській, черкаській та чернігівській об‑
ластях. В інших 20 регіонах за півроку не було жодного візиту і навіть у Харківській 
(ініціатора мг) області був лише 1 візит. За півроку не відбулося жодного виїзду у 8 
областях — житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільсь‑
кій, Херсонській, Хмельницькій та чернівецькій. З них взагалі протягом 2006‑2007 рр. 
абсолютно не працювали мобільні групи у 3 областях — житомирській, Кіровоградсь‑
кій та Хмельницькій.

У черкаській та чернігівській областях в порушення вимог наказу звіти не над‑
силалися аж до листопаду (!), через що практично опинилися поза зором мВС 15 ві‑
зитів — 9 в чернігівській та 6 в черкаській областях. У Хмельницькій області протя‑
гом року буцімто було здійснено 2 виїзди, проте жодного звіту встановленого зразка до 
мВС України так і не надійшло.

аналіз результатів виїздів мобільних груп у 2007 році дозволив виокремити наступні 
недоліки в діяльності підрозділів оВС.
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порушення прав громадян при затриманні

— застосування фізичного та психологічного впливу до затриманих та заарештова‑
них (аР Крим, Вінницька, Волинська обл.);

— нероз’яснення прав при затриманні (аР Крим, Вінницька, Волинська, черні‑
гівська обл.);

— розбіжності між датами затримання в рапортах працівників оВС та дати у пос‑
танові взяття під варту та книзі доставлених (аР Крим);

— утримання затриманих осіб протягом усієї ночі в кімнаті для доставлених осіб 
(аР Крим).

неналежне надання медичної допомоги

— журнал надання медичного огляду ведеться не за формою або відсутній, записи 
не відповідають реальній кількості викликів медичного персоналу (аР Крим);

— до затриманих не допускають лікарів (одеська обл.).

неналежний рівень обліково-реєстраційної дисципліни

— облік відвідувачів у райвідділах ведеться не за встановленою формою (аР Крим, 
львівська обл.);

— фіксація відвідувачів райвідділу відсутня (аР Крим, м. Севастополь);
— в книзі обліку доставлених осіб систематично не фіксується інформація щодо 

того, куди поміщена особа після постанови суду, тобто, чи направлена вона в 
іТТ (аР Крим);

— несвоєчасна реєстрація інформації про скоєний злочин у жРЗПЗ (Вінниць‑
ка обл.).

недостатній рівень «прозорості» в діяльності та роботі з громадянами

— відсутня інформація для громадян щодо телефонів суду, адвокатів, прокурату‑
ри, громадських організацій (аР Крим, Вінницька, Волинська, Донецька, івано‑
Франківська, одеська, Полтавська, чернігівська обл., м.Севастополь);

— відсутня інформаційна дошка для громадян (аР Крим, Вінницька, Волинська 
обл.);

— відсутній вільний вхід до кімнати прийому громадян (Донецька обл.);
— кімната приймання повідомлень від громадян відсутня (Запорізька обл.);
— у приміщенні підрозділів відсутні таблички з прізвищами та посадами працівни‑

ків (аР Крим, Донецька обл., м. Київ).

нестача приміщень

— норма площі на одну особу не відповідає встановленим вимогам (аР Крим, Він‑
ницька обл.);

— відсутня кімната для побачень (Вінницька обл.);
— відсутність прогулянкового дворику (аР Крим).

незабезпечення належного харчування затриманих осіб

— не приймаються передачі у родичів (Донецька обл.);
— харчування погане або взагалі відсутнє (Донецька обл.).
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незадовільні санітарно-гігієнічні умови

— недостатнє природне та штучне освітлення (аР Крим, Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька, івано‑Франківська, Київська, луганська, львівсь‑
ка, миколаївська, одеська, Полтавська, м. Севастополь, Харківська, черкаська, 
чернігівська обл., м. Київ);

— відсутність санпропускника, душової кімнати, гарячої води, холодильника, по‑
суди, ложок (аР Крим, Волинська, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, 
Київська, луганська, одеська, Полтавська, черкаська, чернігівська обл.);

— немає відокремленого санвузла, рукомийника (аР Крим, Вінницька, Дніпро‑
петровська, Донецька, івано‑Франківська, луганська, львівська, одеська, Пол‑
тавська, Сумська, Харківська, черкаська обл.);

— заарештовані не мають можливості здійснювати прогулянку або ж тривалість про‑
гулянки менше 1 години (аР Крим, Вінницька, Волинська, чернігівська обл.);

— погана вентиляція або взагалі відсутня (аР Крим, Волинська, миколаївська, 
одеська, Харківська обл.);

— персонал іТТ палить в усіх приміщеннях іТТ (аР Крим);
— відсутність постійного доступу до питної води (Вінницька, Волинська обл.);
— відсутність у заарештованих постільної білизни (аР Крим, Вінницька, мико‑

лаївська, черкаська, чернігівська обл.);
— відсутність столів та табуретів (Вінницька, луганська, львівська обл., м. Київ).

2008 РіК

6‑8 жовтня 2008 року у м. Судак (аР Крим) відбулася міжнародна Східноєвропей‑
ська конференція учасників національних превентивних механізмів, організована мВС 
України, офісом Координатора проектів оБСЄ в Україні, Харківським інститутом со‑
ціальних досліджень. Конференція була присвячена розгляду поліцейських аспектів ім‑
плементації європейськими країнами Факультативного протоколу до Конвенції оон 
проти катувань. Свої презентації щодо вдосконалення незалежного цивільного конт‑
ролю за умовами утримання затриманих та засуджених осіб надали ярі Пірйола, рад‑
ник з правових питань офісу омбудсмена Фінляндії та іван Селіх, радник омбудсмена 
Словенії. Досвідом у цій галузі обмінялися також представники державних закладів та 
неурядових організацій Великої Британії, Румунії, Болгарії та України.

У 2008 році моніторингові спостереження мобільних груп стали постійним джере‑
лом об’єктивної та критичної інформації про стан справ у підрозділах міліції.

Так, 24.10.200� під час перевірки Київського РВ Донецького МУ ГУМВС України в До-
нецькій області мобільною групою з моніторингу дотримання прав людини в кімнаті для 
проведення слідчих дій була виявлена жінка, яка стверджувала, що перебуває в приміщенні 
райвідділу разом з чоловіком з минулого вечора. Громадянка С. та її чоловік, як з’ясувалося 
пізніше, були громадянами Молдови.

На момент візиту мобільної групи вказані громадяни Молдови не були зареєстровані в 
жодному з журналів — ані в журналі відвідувачів, ані в журналі доставлених осіб. Їх пере-
бування в райвідділі не було належним чином зафіксоване, не було складено будь-яких про-
цесуальних документів про затримання, що було грубим порушенням прав зазначених гро-
мадян.

За даним фактом помічником Міністра Милостним О.В. була ініційована службова 
перевірка, за результатами якої підтвердилось незаконне тримання громадян Молдови у 
райвідділі. Матеріали службової перевірки стали підставою для проведення перевірки по 
даному факту прокуратурою Київського району м. Донецька та притягнення до відпові-
дальності керівництва райвідділу та працівників чергової частини.
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мВС України у 2008 році поширило повноваження мобільних груп з моніторин‑
гу дотримання прав людини в діяльності оВС. Згідно з наказом мВС України від 
11.08.2008 №389 членам мобільних груп надано право здійснювати раптові перевірки 
територіальних підрозділів оВС, в тому числі — у нічний час. Діяльність мобільних 
груп, таким чином, було максимально наближено до алгоритму інспекційних відві‑
дувань місць несвободи, які здійснюються експертами Європейського комітету проти 
тортур. Перші виїзди у нічний час відбулися в аР Крим та Вінницькій області.

одночасно міністерством була підтримана ініціатива найбільш активних представ‑
ників громадськості продовжити практику здійснення обмінних виїздів членів мобіль‑
ної групи однієї області до інших регіонів. Такі виїзди відбулися у червні 2008 року до 
Бахчисарайського РВ (аР Крим), Балаклавського РВ (м. Севастополь) та Краснолі‑
манського мВ (Донецька обл.). Протягом року працівниками Управління моніторингу 
дотримання прав людини в діяльності оВС було організовано 12 таких виїздів за учас‑
тю представників го «Донецький меморіал», го «Кримський центр соціального захис‑
ту «альфа».

Результати обмінних візитів продемонстрували їх доцільність з оглядом на висо‑
кий рівень кооперації, активне вдосконалення спільного досвіду, перспективність та‑
кої співпраці з огляду на створення в Україні незалежних національних механізмів по‑
передження тортур в місцях несвободи. одним з позитивних результатів таких візитів 
стало написання наприкінці листопаду 2008 року меморандуму про удосконалення 
діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечення прав людини і 
свобод в діяльності оВС.

В чернігівській та житомирській областях було започатковано регулярний роз‑
гляд на оперативних нарадах керівництва недоліків, виявлених під час виїзду мобільних 
груп. За результатами 35 таких розглядів встановлювались терміни для усунення вияв‑
лених недоліків, проводились службові перевірки, вирішувалися питання покращання 
роботи підрозділів. У чернігівській області, наприклад, на оперативні наради керівниц‑
тва області викликались для заслуховування начальники Ріпкінського, ніжинського, 
Семенівського, городнянського міськрайвідділів.

2009 РіК

Характерною ознакою діяльності мобільних груп, починаючи з другої половини 
2008 року, стала взаємодія членів мобільних груп, громадських рад при гУмВС, УмВС 
України та помічників міністра внутрішніх справ — працівників Управління моніто‑
рингу дотримання прав людини в діяльності оВС. Так, склад мобільних груп, результа‑
ти їх візитів є постійними питаннями у порядку денному засідань громадських рад. 
У 2008 році питання діяльності мобільних груп були предметом розгляду на 49 засідан‑
нях громадських рад, у 2009 році — на 34.

З оглядом на необхідність додаткових нормативно‑правових підстав діяльності мо‑
більних груп, які висували керівники ряду областей, помічниками міністра внутрішніх 
справ було проведено додаткову роботу. Так, в Донецькій, житомирській, миколаївсь‑
кій, Харківській, Херсонській, чернігівській областях було видано місцеві накази про 
створення та організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу за‑
безпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності оВС. В Дніпропетровсь‑
кій області був підготовлений окремий інформаційно‑аналітичний звіт з пропозиціями 
удосконалення організації роботи мобільної групи та внесення змін до діючих відомчо‑
нормативних актів з цих питань.

Така форма взаємодії виправдала себе у резонансних випадках, коли ситуація вима‑
гала швидкого та об’єктивного реагування на повідомлення про катування та жорстоке 
поводження стосовно затриманих осіб.
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Так, у січні 2009 року у ЗМІ було розповсюджено інформацію щодо порушення умов ут-
римання гр. С.А.Р. в ІТТ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, 
вчинення йому тілесних ушкоджень працівниками міліції.

22.01.2009 року помічником міністра внутрішніх справ Міняйло В.Л. були забезпечені 
заходи перевірки, в наслідок чого до ІТТ Орджонікідзевського МВ, де на той час утриму-
вався гр. С.А.Р., виїхали заступник начальника ГУМВС в області, співробітники ІОС УКЗ 
та УГБ. Були присутніми прокурори м. Орджонікідзе та м.Нікополь, прокурор відділу про-
куратури Дніпропетровської області, працівники СЄС. З метою громадського контролю 
заходи перевірки супроводжувалися наочним моніторингом в особі члена Громадської ради 
при ГУМВС Тищенко О.О.

У 2009 році була розпочата практика нічних виїздів мобільною групою при гУмВС 
України в аР Крим, якою на сьогодні здійснено 5 таких візитів. В цілому можна конс‑
татувати, що активність мобільних груп дозволяє здійснювати ефективний громадський 
контроль за умовами утримання затриманих та заарештованих у спецустановах міліції. 
Виключенням є Тернопільська область, де формування мобільної групи блокується на‑
чальником УмВС.

До основних недоліків, виявлених у 2009 році мобільними групами слід віднести:
— у 81% перевірених іТТ не проводиться кварцування приміщень;
— в 45% перевірених іТТ в камерах недостатнє природне освітлення;
— в 27% перевірених іТТ розмір камер не відповідає встановленим стандартам 

(4 м2 на одну особу);
— в 29% перевірених іТТ санвузол не відокремлений та/або не обладнаний автома‑

тичним змивом;
— в 27% перевірених іТТ в камерах відсутній санпропускник;
— в 5% перевірених іТТ журнал реєстрації відвідувачів РВ та іТТ ведеться не за 

формою;
— в 5% перевірених іТТ не укомплектовані аптечки;
— в 3% перевірених іТТ відсутні столики для письма та табуретки;
У 19% перевірених іТТ не виявлено жодних недоліків.

Андрей Черноусов

предварительные резУльтаты социологичесКого исследования 
относительно соблюдение прав человеКа 

в изоляторах временного содержания мвд УКраины

отдельным блоком в нашем исследовании были поставлены вопросы об условиях в 
изоляторах временного содержания (иВС). В 2003 году был выявлен целый пласт про‑
блем, с которыми сталкивались люди, помещавшиеся в иВС, среди которых наиболее 
важными были — перенаселенность камер, недостаточное освещение, недостаточное 
питание.

Эти проблемы приобрели новую актуальность после того, как Украиной 21.06.2006 г. 
был ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции оон против пыток и не‑
человеческого обращения, что возложило на нашу страну дополнительные обязатель‑
ства по улучшению ситуации в местах лишения свободы.
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Следует отметить, что министерство внутренних дел Украины стало первым ве‑
домством, которое предприняло шаги по улучшению ситуации в местах несвободы, 
а также по созданию системы независимого мониторинга таких мест. Так можно отме‑
тить несколько крупных шагов, предпринятых мВД по улучшению ситуации в иТТ:

1. С июля 2005 года в системе мВД Украины работают постоянно действующие 
мобильные группы по мониторингу соблюдения конституционных прав и свобод 
граждан — далее мобильные группы. По состоянию на начало сентября всего мобиль‑
ными группами было обследовано более 750 специальных учреждений милиции и ор‑
ганов внутренних дел.

2. 25 июля 2008 года проблема условий содержания в спецучреждениях мВД об‑
суждалась на Коллегии мВД Украины. Результатом такого обсуждение стало обяза‑
тельное оборудование всех специальных учреждений бактерицидными кварцевыми из‑
лучателями для профилактики распространения заболеваний туберкулезом, снабжение 
всех специальных учреждений аптечками, посудой и постельными принадлежностя‑
ми. В Харьковской области, например, начальник гУмВД В.й. Развадовский приказал 
обеспечить все иВС холодильниками, кондиционерами и электроводонагревателями.

3. Созданное в феврале 2008 года Управление мониторинга соблюдения прав че‑
ловека аппарата министра внутренних дел одним из ключевых своих заданий опре‑
делило мониторинг соблюдения прав лиц, содержащихся в специальных учреждениях 
милиции. одним из самых существенных достижений в сфере правого обеспечения 
деятельности специальных учреждений стало снятие грифа ДСП с приказа о правилах 
поведения в иВС, троекратное изменений приказа о работе мобильных групп и т. д.

Координация усилий с общественностью, сохранение темы условий содержания 
среди приоритетных тем, касающихся соблюдения прав человека в милиции, не оста‑
лась безрезультатной. Так, в период с 2004 года закрыто более 200 специальных учреж‑
дений, которые не отвечали минимальным стандартам содержания лиц в местах содер‑
жания под стражей.

Таким образом, именно изоляторы временного содержания, которые являлись бо‑
левой точкой соблюдения прав человека в милиции на протяжении многих лет, стали 
точкой, с которой началось взаимодействие милиции и общественности.

именно поэтому нас интересовало, насколько изменилось мнение трех целевых 
групп: работников милиции, осужденных и населения о том, каковы условия содержа‑
ния в иВС.

наиболее осведомленными об условиях содержания в иВС являются осужденные, 
ведь практически каждый из них тот или иной момент досудебного следствия нахо‑
дился в изоляторе временного содержания. Среди работников милиции информаци‑
ей об условиях содержания в иВС владеют несколько больше половины опрошен‑
ных — 56%.

оценивая, как изменились условия содержания в иВС за последние пять лет боль‑
шинство опрошенных работников милиции (55,3%) отмечают, что наблюдали позитив‑
ные изменения. анализ показывает, что это именно те люди, которые указали, что они 
обладают информацией об условиях содержания. Большая их часть (33,1%) отмечают, 
что условия существенно улучшились, еще 22,2% — что условия несколько улучши‑
лись. Как и показал предыдущий вопрос, около трети (36,2%) респондентов‑работни‑
ков милиции не знакомы с условиями содержания в иВС, и поэтому они затруднились 
оценить прогресс последних пяти лет. отметим также, что работников милиции, кото‑
рые отмечают ухудшение условий не более 2%.

Эти данные совпадают с данными опроса осужденных лиц, которые на себе испы‑
тали условия содержания в иВС мВД Украины. Среди них улучшение условий содер‑
жания отмечают даже больше чем среди работников милиции — 57,7% опрошенных, 
причем 17,7% отмечают, что условия улучшились существенно. Таким образом, можно 
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констатировать, что кропотливая работа министерства и общественности на протяже‑
нии последних пяти лет позволила существенно изменить ситуацию к лучшему.

В то же время массовый опрос населения показывает, что для обычного человека 
этот прогресс прошел абсолютно незаметно — 71,7% опрошенных ничего не знают об 
условиях содержания в иВС, мерах, предпринятых по их улучшению и достигнутом 
прогрессе. очевидно, именно поэтому 31,2% опрошенных респондентов, участвующих 
в массовом опросе населения, говорят о том, что нет нужды выделять какие‑либо до‑
полнительные средства на улучшение условий содержания в иВС. Среди знакомых с 
реальной ситуацией осужденных и работников милиции совершенно обратная картина: 
подавляющее большинство осужденных (92,9% опрошенных) и большинство работни‑
ков милиции (61,4%), говорят о том, что следует выделять из государственного бюджета 
дополнительные средства на улучшение условий содержания в иВС.

анализ того, как ответили работники органов внутренних дел с различным ста‑
жем службы, показывает, что, как правило, чем дольше служит работник милиции, тем 
больше он отмечает позитивные изменения в иВС. меньше всего изменения отмечают 
работники с опытом работы до 5 лет. Так, 16,4% об общего числа работающих менее 
одного года отметили, что условия остались без изменений. однако они чаще всего за‑
труднялись ответить, либо отмечали, что условия остались прежними. В первую оче‑
редь это связано с недостаточным периодом наблюдения, либо с отсутствием доступа в 
иВС. Подобную тенденцию мы можем отметить среди тех, кто работал 16‑20 лет. Хотя 
большинство сотрудников с таким опытом говорят об улучшении (63%), часть из них 
просто не имеют доступа в иВС и не в состоянии заметить существующий прогресс.

Позитивный прогресс в изменении условий содержания отмечает большинство 
опрошенных работников уголовного розыска (68,7%), Бнона (67,5); КмДД (65,4%); 
следствия (70%) — то есть те, кто по своим служебным обязанностям должен посещать 
иВС.

индекс распространенности

Работники оВД осужденные

Переполненные камеры 0,7 1,83

отсутствие надлежащего питания 0,9 1,38
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нехватка питьевой воды 0,67 0,82

отсутствие возможности умыться 0,65 0,68

отсутствие возможности принять душ 0,72 1,49

отсутствие личного полотенца, мыла 0,77 1,05

недостаточное освещение 0,63 1,43

Духота, плохая вентиляция камер 0,86 2,25

отсутствие индивидуального спального места 0,5 1,13

отсутствие постельного белья 0,64 1,61

невыносимая жара или холод 0,66 1,96

Содержание в камере вместе с больными инфекционными 
заболеваниями 

0,7 1,39

отсутствие моющих средств для поддержания чистоты 
в камерах 

0,72 1,44

отказ от предоставления медицинской помощи 0,62 1,32

отсутствие газет, журналов 0,7 1,36

необоснованные отказ на свидания и получение передач 0,6 0,99

отказ в предоставлении адвоката 
(как метод принуждения)

0,59 0,99

отсутствие возможности подать жалобу 0,64 1,35

Унижения со стороны персонала 0,66 1,43

отметим, что попытка оценить распространенность различных нарушений, кото‑
рые сегодня существуют в изоляторах временного содержания, глазами работников ми‑
лиции и заключенных показывает, что:

— среди наиболее важных проблем, отмеченных обеими категориями опрошенных, 
выделяются проблемы с вентиляцией камер, духотой;

— работники милиции отмечают некоторую распространенность проблем, связан‑
ных с организацией надлежащего питания лиц, содержащихся в иВС, и обеспе‑
чением их возможностью принять душ, иметь гигиенические принадлежности;

— осужденные как наиболее важные проблемы выделяют духоту в камерах, нерегу‑
лируемый температурный режим (жара или холод в разные сезоны); а также пе‑
реполнение в камерах.

Вместе с тем отметим, что ситуация с изоляторами временного содержания во мно‑
гом определяется объемом финансирования. Ведь для того, чтобы расселить содержа‑
щихся по камерам без переполнения, обеспечить их питанием, поддерживать в камерах 
вентиляцию и температурный режим, значительное количество существующих сегодня 
иТТ потребует кардинального обновления и реконструкции. В то же время не секрет, 
что милиция год от года недофинансируется, и это негативно влияет как на ее работос‑
пособность, так и на условия, которые могут быть созданы для арестованных, задер‑
жанных. именно из‑за этого проблема с условиями содержания в различных регионах 
часто решается за счет привлеченных спонсорских средств или денег местной общины, 
крупных комбинатов, хозяйств, которые находятся на территории района, области. Это 
возлагает на начальника милиции любого уровня дополнительную обязанность по по‑
иску средств на ремонты, строительство, питание и в итоге определяет региональные 
отличия. Так, если среди работников оВД Киевской области 75% указали на улучше‑
ние условий содержания в иВС, в Крыму и Днепропетровске их уже меньше (62,5% и 
62,2% соответственно). еще меньше опрошенных отмечают позитивные изменения в 
Харькове (50%) и львове (48,3%). В этих же регионах, наименьшее количество работ‑
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ников милиции, которые считают, что дальше улучшать условия уже некуда (29,9% и 
19,3% соответственно). В то же время, очевидно, что в стране существуют и более де‑
прессивные регионы, чем вышеперечисленные, где проблема решается во много раз 
сложнее именно из‑за недостатка средств.

однако финансирование — не единственная проблема, которая стоит на пути при‑
ближения условий содержания в иВС к мировым и европейским нормам и стандартам. 
Второй частью проблемы является отношение к условиям содержания в иВС самих 
работников милиции, некоторые из которых считают, что те, кто попадают в камеру, 
просто не достойны ничего лучшего и не следует заботиться о них, а лучше направить 
средства на обеспечение своей деятельности. Так, исследование показало, что больше 
всего сотрудников, считающих, что не следует улучшать условия содержания в иВС 
(52, 6%) среди тех, кто с выслугой более 20 лет, а ведь именно эта категория сотрудни‑
ков чаще всего занимает руководящие должности в органах внутренних дел.

В то же время результаты исследования показывают, что эта точка зрения посте‑
пенно уходит в прошлое. Значительное большинство опрошенных работников милиции 
(61,4%) отмечают, что из государственного бюджета следует выделять дополнительные 
средства для того, чтобы улучшить условия содержания в иВС; 69,7% респондентов 
считают, что существующие условия все еще требуют улучшения.

Наталія Козаренко

«права паціЄнтів в спец заКладах мвс» 
(на приКладі херсонсьКа область)

У 2008 році при апараті міністра було створене Управління моніторингу дотриман‑
ня прав людини в діяльності оВС. Пріоритетним для УмДПл в напрямку забезпечен‑
ня права на свободу від катувань і жорстокого поводження була діяльність по здійснен‑
ню постійних відвідувань спеціальних установ міліції та вжиттю заходів покращення 
умов утримання осіб, що в них перебувають.

Конституція України гарантує кожному громадянину право на охорону здоров’я 
та медичну допомогу (ст. 49). це право забезпечується державним фінансуванням від‑
повідних соціально‑економічних та медико‑соціальних програм. Держава повинна 
створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслу‑
говування. В тому числі і для осіб, які знаходяться під вартою. 

У законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» від 23.02.2006 року визначено, що Європейська конвенція та прак‑
тика Суду застосовується судами як джерело права. 

Європейський суд з прав людини неодноразово в своїх рішеннях підкреслював, що 
відсутність адекватної медичної допомоги й лікування осіб, які утримуються під вар‑
тою, є порушенням вимог статті 3 Європейської конвенції з дотримання прав людини, 
і є нелюдським та принижуючим гідність поводженням.

Більш того, Європейський суд у своїх рішеннях вказує, що органи влади зобо‑
в’язані охороняти здоров’я осіб, позбавлених свободи. Відсутність належної медич‑
ної допомоги може утворити поводження, яке розглядається як тортури та жорстоке 
поводження.
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В Другій Загальній доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуван‑
ням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
підкреслюється, що «Комітет приділяє особливу увагу трьом правам тих осіб, яких за‑
тримала поліція: праву особи повідомляти про факт свого затримання третю сторону за 
власним вибором, праву доступу до адвоката і праву вимагати медичного обстеження 
лікарем за власним вибором (додатково до медичного обстеження, яке здійснюється лі‑
карем, що його запросили поліцейські органи)».

на думку Комітету, ці права є трьома основними гарантіями проти жорстокого по‑
водження із затриманими особами, і вони мають застосовуватися від самого початку 
затримання, незалежно від того, як таке затримання визначається у відповідній пра‑
вовій системі.

ЗаКоноДаВче РеГУлюВання наДання МеДичної ДопоМоГи оСоБаМ, 

яКі УтРиМУютьСя піД ВаРтою

основний внутрішній документ, який регулює надання медичної допомоги осо‑
бам, які утримуються в спецзакладах мВС, є інструкція про роботу ізоляторів тимча‑
сового тримання органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом мВС Украї‑
ни від 20.01.2005 № 60 (ДСК) (далі — інструкція).

Відповідно до п. 3.11 та 3.12 інструкції «доставлені в іТТ особи перед поміщенням 
у камери опитуються фельдшером, а за його відсутності — черговим, про стан здоров’я. 
Після цього вони проходять санітарне оброблення».

У разі скарги особи на поганий стан здоров’я або при очевидних ознаках захворю‑
вання чи за наявності тілесних ушкоджень фельдшер (черговий) зобов’язаний негайно 
запросити лікаря лікувального закладу органів охорони здоров’я для огляду доставленого 
та одержання висновку про можливість перебування такої особи в іТТ».

«якщо за висновком медичного працівника доставлена особа в іТТ перебувати не 
може, її направляють на лікування. У таких випадках затримані поміщуються до ліку‑
вальних закладів органів охорони здоров’я…»

«екстрена медична допомога особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину 
і взятим під варту, надається бригадами швидкої допомоги лікувально‑профілактичних 
закладів місцевих органів охорони здоров’я за викликом працівників іТТ».

цим наказом не передбачена можливість огляду лікарем, який може бути запроше‑
ний затриманим (його представником або адвокатом), як не передбачено і наслідки та‑
кого огляду та виконання лікарських пропозицій. не передбачає цей наказ і можливості 
спілкування затриманого з лікарем так, щоб розмову між ними не було чутно представ‑
никам правоохоронних органів.

а якщо це не передбачено в нормативних документах, то є можливість відмови.
Справа Дроботенко А.Б. (м. Скадовськ).
Дроботенко А.Б. був затриманий 05.03.2009 за звинуваченням у скоєнні злочину, перед-

баченого ст. 34� КК України. Під час припинення правопорушення був побитий працівни-
ками міліції. Зі струсом мозку та численними гематомами поміщений до районної лікарні. 
07.03.09 всупереч вимогам лікаря, яка вела Дроботенка, був переведений до Скадовського 
ІТТ, лікування було призупинено. Вперше оглянутий лікарем 12.03.09. Лікар, запрошений 
працівниками міліції, змінив лікування, замінив крапельниці та уколи прийомом пігулок. 
За час утримання неодноразово викликалася швидка допомога. 0�.04.2009 ліки, які були 
передані дружиною разом із довідкою лікаря, яка вела Дроботенко з початку, про необ-
хідність їх вживання, були повернуті працівниками ІТТ. Альтернативне обстеження було 
проведено тільки в СІЗО. Слідчий прокуратури, який вів справу, відмовився надати дозвіл 
на відвідання невропатологом Дроботенка в ІТТ. На сьогоднішній день справа Дроботенка 
щодо порушення ст. 3 направлена до Європейського суду.
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Вказівкою УмВС від 13.12.2008 за № 7\15‑6660, перед поміщенням затрима‑
них та взятих під варту осіб до спец установ міліції, передбачено забезпечення 
обов’язкового проведення медичного огляду на наявність захворювань з отриманням 
медичних висновків про можливість тримання в умовах іТТ. але видання таких дові‑
док не передбачено жодним документом моЗ. не має медичних документів, які б 
мали критерії оцінки можливості тримання в іТТ чи конвоювання. Підстави для на‑
дання таких довідок повинні бути прийняті на підставі спільних рекомендацій мВС 
та моЗ.

Розглядаючи питання дотримання прав пацієнтів в системі оВС не можна не 
звернути увагу на невиправдану позицію працівників медичних установ у цих питан‑
ня. організація належного рівня дотримання прав пацієнтів в системі оВС без участі 
в цьому працівників охорони здоров’я — не можливе. Відсутність спільних документів 
мВС та моЗ, які б регламентували надання профільної медичної допомоги особам, 
що утримуються в іТТ, суттєво ускладнює дотримання права затриманих та взятих під 
варту осіб на кваліфіковану та своєчасну медичну допомогу.

наприклад, під час візиту мобільної групи з дотримання прав людини громадської 
ради при УмВС до генічеського іТТ, ми почули від працівників установи, що у разі 
виклику за рекомендацією фельдшера швидкої допомоги до затриманого профільного 
лікаря, до іТТ знову приїжджає фельдшер.

наказом мВС України в іТТ передбачено ведення журналу медичного огляду осіб, 
поміщених до іТТ. Записи та рекомендації для лікування виконуються лікарем, який 
оглядає затриману особу. але контроль за виконанням рекомендацій з боку лікарів ні‑
чим не передбачений. як і повторний огляд.

Затримані та взяті під варту особи утримуються в іТТ не більше 10 днів. направ‑
лення до СіЗо фактично перериває лікування, бо рекомендації лікарів залишаються в 
журналі і не потрапляють до особистої справи затриманого.

цю проблему можна були би усунути, якщо б результати усіх медичних оглядів та 
рекомендації лікарів зберігалися в особистій справі затриманих та узятих під варту осіб. 
на сьогодні така інформація зберігається в журналах медичного огляду осіб, поміще‑
них до іВС, записах лікарів, медичних картках, які залишаються в СіЗо та медичних 
картках, які заводяться в закладах виконання покарань. 

Сьогодні надання медичної допомоги особам, які утримуються в спецзакладах оВС 
приділяється увага. Покращуються умови утримання в іТТ, прийняті нормативні до‑
кументи, які зобов’язують поміщати до іТТ осіб тільки після проходження медичного 
огляду (в тому числі і флюорографії), вирішено питання про проведення кварцування 
приміщень. Згідно із вказівкою мВС кожна камера забезпечена універсальною аптеч‑
кою. але взагалі не вирішено питання придбання ліків особам, які утримуються в іТТ, 
у яких не має грошей. 

наприклад, начальник Каланчацького іТТ за власні кошти купував ліки для жін‑
ки, яка була поміщена до іТТ і якій лікар рекомендував приймати ліки. Вважаю, було 
за доцільне передбачити фінансування цієї категорії за рахунок місцевого бюджету 
(як пільговій категорії). 

Проблемним залишається і питання надання направлення на проходження Сме 
для осіб, які постраждали від незаконних дій працівників міліції. 

Фактично, такі направлення видаються райвідділами (а не прокуратурою, хоча скар‑
ги на працівників міліції), працівники яких не зацікавлені у реєстрації фактів незакон‑
ного застосування сили працівниками міліції. це питання можливо було б вирішити, 
якщо передбачити можливість проходження Сме взагалі без направлення.

це, так би мовити, загальні проблеми. Є і «спеціалізовані».
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приймальник-розподільник для осіб, затриманих за бродяжництво. 
(Діяльність регламентується наказом МВС від 18.01.1992 № 553)

«Перед поміщенням в приймальника‑розподільник кожна особа підлягає медич‑
ному огляду і санітарній обробці». 

В наказі не передбачені терміни проходження огляду на туберкульоз. Тому від‑
повідні заходи не приймаються, якщо особа поміщується в нічний час чи у вихідний, 
коли не має можливості провести такий огляд. В результаті, такі особи утримується 
разом з іншими, що може стати причиною захворювання для тих, хто утримується 
в ПР.

Було б доцільно передбачити термін проходження флюорографії та можливість по‑
міщення до «карантину» осіб, які не пройшли огляд.

Декілька слів про співпрацю в цьому напрямку з НДО. Члени БФ «Мангуст» організу-
вали та проводять безоплатне обстеження і надання медичної допомоги (медикаментами) 
осіб, які утримуються в ПР щодо інфекційних захворювань. Обстеження проводиться кон-
фіденційно, добровільно. Усім надається інформація про можливість отримання медичної 
допомоги.

БоРотьБа З тУБеРКУльоЗоМ

на виконання спільного наказу моЗ та мВС 06.07.2004 № 331\645 «Про про‑
ведення спільних протитуберкульозних заходів серед тимчасово затриманих та взятих 
під варту осіб, які утримуються у спеціально установлених органах внутрішніх справ у 
терміни, установлені законодавством України, у Херсонському протитуберкульозному 
диспансері виділені окремі приміщення для лікування затриманих і взятих під варту 
осіб, хворих на туберкульоз, які утримуються у спеціальних установах органів внутріш‑
ніх справ.

але цим наказом не передбачене фінансування переобладнання палат та прове‑
дення ремонтних робіт в лікарнях. В Херсонському протитуберкульозному диспан‑
сері були виділені дві палати. За рахунок УмВС встановлені грати на вікнах. Подаль‑
ше переобладнання (в тому числі встановлення огорожі) потребує близько 200 000 
тис. грн. аналогічна ситуація і з виділенням коштів на переобладнання та ремонт 
відділення судової психіатричної експертизи Херсонської обласної психіатричної лі‑
карні, де проводиться судова експертиза (відділення охороняється спецпідрозділом 
«гріфон»).

охорона осіб, які поміщуються до лікарень, згідно з інструкцією, здійснюється си‑
лами підрозділів міліції. Фактично, охорона одного поміщеного до тубдиспансеру пот‑
ребує 6 працівників міліції на добу. До того, ж потрібно вирішувати проїзд варти з рай‑
відділу до лікарні. Працівники міліції, які охороняють затриманих в тубдиспансері, не 
отримують ніяких пільг та компенсацій. мабуть тому, спецпідрозділ, який був повинен 
охороняти таких затриманих, досі не укомплектований. 

невирішеність цього питання приводить до того, що того, що райвідділи дуже не‑
охоче поміщують до тубдиспансеру затриманих. Протягом 2009 року в палати, розрахо‑
вані на 20 місць, було поміщено 8 осіб. 

наДання МеДичної ДопоМоГи наРКоЗалежниМ 

та ВпРоВаДження ЗаМіСної теРапії

Залишається проблемним надання медичної допомоги наркозалежним, поміщеним 
в спецустанови міліції. Стаціонарне лікування наркозалежного можливо в облнарко‑
диспансері та облпсихіатричній лікарні. але поміщення затриманого чи узятого під 
варту можливо тільки в спеціально обладнані приміщення лікарень, а таких спецпалат 
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в цих установах немає. За 2009 рік не було жодного випадку поміщення до наркодіспан‑
серу чи психіатричної лікарні затриманих наркозалежних осіб. надання медичної допо‑
моги силами фельдшерів швидкої допомоги ускладнюється тим, що принципи паліа‑
тивної допомога ще не знайшли свого застосування в Україні — фельдшери швидкої 
допомоги не мають необхідних медикаментів.

В Херсонській області працює програма замісної терапії в трьох містах області — 
Херсоні, новій Каховці та Скадовську.

У разі затримання згідно зі ст. 263 КоаП особа може утримуватися до трьох діб в 
КаЗ. КаЗ не передбачає довготривалого утримування. До того, вимоги цієї статті су‑
перечать положенням ст. 5 Європейської конвенції з дотримання прав людини. До то‑
го, ж надання медичної допомоги може стати предметом шантажу з боку працівників 
міліції з метою отримання зізнання.

Питання надання медичної допомоги для осіб, які приймають замісну терапію 
сьогодні — на розгляді громадської ради з дотримання прав людини, створена робоча 
група по вивченню питання та розробці рекомендацій. Слід відзначити, що 95% осіб, 
які стали отримувачами замісної терапії, вже не попадали до поля зору міліції. 

Приклад — справа по Н. Каховці.
В серпні місяці двоє наркозалежних, які приймали замісну терапію, були затримані 

Новокаховським РВ. Згідно з постановою суду, на період слідства вони повинні були ут-
римуватися в спец закладах. Коли їх привезли до Херсонського СІЗО, туди їх відмовилися 
поміщати, посилаючись на необхідність стаціонарного лікування (при тому, що в СІЗО 
не має власного нарколога). В облнаркодіспансері лікар оглянув їх і написав, що вони мо-
жуть утримуватися в спецзакладах, виписавши рекомендації. В СІЗО їх знову намагали-
ся на помістити. Після втручання помічника Міністра з дотримання прав людини та го-
лови БФ «Мангуст», придбання батьками ліків за списком, особи були поміщені до СІЗО. 
Як з’ясувалося через два тижні, ліки не надавалися і в одного з наркозалежних стався ін-
сульт. 

аналогічні ситуації із клієнтами замісної терапії сталися в Севастополі та Пол‑
таві.

на закінчення хотіла б зазначити, що подальша плідна співпраця органів внутріш‑
ніх справ, міністерства охорони здоров’я та недержавних органі зацій буде спри‑
яти розв’язанню проблем захисту прав пацієнтів в системі оВС.

РеКоМенДації:

1. Визнати забезпечення дотримання прав пацієнтів для осіб, які утримуються в 
спецзакладах оВС як частину зобов’язань держави в сфері захисту прав пацієнтів. 

2. оцінити ситуацію з наданням якісної та своєчасної медичної допомоги особам, 
які утримуються в спец закладах оВС. Проаналізувати нормативно‑правове регулюван‑
ня надання медичної допомоги особам, які утримуються в спец закладах оВС з метою 
усунення підстав для порушення прав пацієнтів. норми, які допускають порушення 
прав пацієнтів, повинні бути скореговані. 

3. Розробити комплексний план по усуненню факторів, які заважають наданню 
якісної своєчасної медичної допомоги особам, які утримуються в спец закладах міліції, 
який би забезпечував взаємодію оВС та закладів моЗ.

4. надати реалістичну оцінку потреб для забезпечення фінансування дотримання 
прав пацієнтів.

5. Розробити методичні рекомендації щодо надання медичної допомоги особам, які 
утримуються в спец закладах оВС.

6. Забезпечити належну підготовку працівників спецзакладів міліції, а також медич‑
них працівників щодо забезпечення прав пацієнтів. Така підготовка повинна охоплю‑
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вати в тому числі і вже працюючих медиків та працівників міліції в рамках підвищення 
кваліфікації. 

7. Правозахисні організації повинні приділяти увагу захисту прав пацієнтів в спец‑
закладах оВС, в тому числі приймати участь в роботі мобільних груп з дотримання прав 
людини в діяльності оВС. 

Лев Гула

деяКі аспеКти УдосКоналення діяльності 
ізоляторів тимчасового тримання, підпорядКованих мвс

З набуттям незалежності в Україні почалися демократичні перетворення, спрямо‑
вані на формування громадянського суспільства, розбудову правової держави, в якій, 
згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров’я, честь, гідність, недоторканність та 
безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. це, у свою чергу, визначає зміст 
і спрямованість діяльності держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досягнень 
світової цивілізації як одним із головних її обов’язків.

Для реалізації основних прав і свобод людини та громадянина недостатньо задек‑
ларувати їх на законодавчому ріні, необхідно реально забезпечити, тобто за допомогою 
соціальних, матеріальних, праворегулюючих та правоохоронних заходів гарантувати їх 
реальне існування, що особливо важливо для такої форми реалізації прав і свобод, як 
використання.

Серед різноманітних заходів реалізації прав і свобод людини та громадянина визна‑
чене місце займає їхнє адміністративно‑правове та кримінально‑процесуальне забезпе‑
чення, яке найяскравіше виявляється у відносинах з органами виконавчої влади. особ‑
ливої уваги заслуговує вивчення питань щодо з’ясування поняття та змісту механізму 
адміністративно‑правового та кримінально‑процесуального забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина, за рахунок існування та ефективної дії якого можливе отри‑
мання державних управлінських послуг, забезпечення і захист порушеного права.

однак механізм адміністративно‑правового та кримінально‑процесуального забез‑
печення прав і свобод людини та громадянина в Україні вимагає удосконалення.

Україна, ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав та основополож‑
них свобод людини Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод людини 1950 року», Перший протокол та протоколи 
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції, інкорпоруючи Конвенцію в національну правову систему, 
визнала обов’язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, 
що торкаються тлумачення і застосування Конвенції.

Україна, будучи учасником міжнародного пакту про громадські та політичні пра‑
ва, Конвенції оон проти катувань і Європейської конвенції захисту прав людини та 
основоположних свобод, зобов’язалася гарантувати право громадян не бути підданим 
катуванням та поганому поводженню з боку державних службовців. це право є аб‑
солютним: ніякі обставини не можуть виправдати застосування катувань. Воно захи‑
щається Конституцією України, оскільки стаття 28 гарантує: «ніхто не може бути під‑
даний катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 
поводженню чи покаранню». У той же час скарги на катування і жорстоке поводжен‑
ня залишаються доволі поширеними в практиці правозахисних організацій. Проблема 
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катувань — одна з найбільш важких. У суспільній думці існує стійке уявлення, що зара‑
ди викорінювання злочинності припустимі будь‑які, іноді жорстокі, методи. на основі 
визнання підозрюваним своєї вини базується формування основної доказової бази про 
причетність його до вчинення злочину. Тому, незважаючи на декларації про прихиль‑
ність ідеям прав людини, і законодавець, і суди неохоче йдуть на зміну сформованої 
практики і законодавства. це, з одного боку, недостатньо ефективно запобігає застосу‑
ванню катувань, а з іншої — створює сприятливі умови для високого ступеня латен‑
тності цього злочину. остання обставина дає можливість подавати проблему і в очах 
українського суспільства, і в очах міжнародної громадськості та міжнародних інститутів 
як незначну. на жаль, часто жорстоке поводження і застосування катувань залишають‑
ся безкарними чи, що ще гірше, сприймаються як норма.

Вивчаючи доповіді правозахисних організацій, такими випадками застосування ка‑
тувань та жорстокого поводження, що мають систематичний, масовий характер, зали‑
шаються:

— катування і жорстоке, нелюдське поводження з особами, підозрюваними у здійс‑
ненні злочину, в період проведення дізнання і попереднього слідства;

— умови утримання і погане поводження в ізоляторах тимчасового тримання (іТТ).
Утримання ув’язнених чи затриманих в ізоляторах тимчасового тримання, що 

підпорядковані мВС, в першу чергу мають керуватися положеннями документів, які 
знайшли своє відображення в мінімальних стандартних правилах (мСП) поводження 
з ув’язненими організації об’єднаних націй.

мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими організації об’єднаних 
націй містять правила безумовного і фундаментального характеру. Вони формують ос‑
новні принципи і тому вимагають дотримання їх завжди і скрізь. ці фундаментальні 
правила застосовуються нарівні з іншими інструментами організації об’єднаних націй 
з метою захисту і забезпечення прав людини.

Фундаментальні принципи мСП включають наступне:
— місця позбавлення волі мають бути добре організованими установами, тобто міс‑

цями, що не створюють небезпеки для життя, здоров’я й особистої недоторкан‑
ності;

— ці установи мають бути місцями, де не допускається дискримінація ув’язнених;
— камерні умови не мусять збільшувати страждання, викликані ув’язненням;
— діяльність цих установ повинна бути максимально орієнтована на підтримку 

ув’язнених у період адаптації до життя в суспільстві після того, як ув’язнений 
вийде на свободу. З цієї причини правила і режими не повинні обмежувати біль‑
шою мірою волю ув’язнених, зовнішні контакти і можливості для особистого 
вдосконалення, ніж це справді необхідно та ін.

Робота ізоляторів тимчасового тримання регламентована не окремим Законом Ук‑
раїни про вказану діяльність, а відомчою інструкцією від 20.01.2005 р., яка розроблена 
згідно із Законами України «Про міліцію», «Про попереднє ув’язнення», Кримінально‑
процесуальним кодексом України та іншими нормативними актами.

Відповідно до вказаної інструкції в ізоляторах тимчасового тримання можуть ут‑
римуватися: адміністративно заарештовані за постановою суду; затримані особи, які 
підозрюються у занятті бродяжництвом за постановою, санкціонованою судом; за пос‑
тановою судді про обрання як запобіжного заходу взяття під варту; засуджені до поз‑
бавлення волі, які до вироку суду не перебували під вартою; засуджені до позбавлення 
волі, які залишені для проведення слідчих дій або розгляду справ у суді та ін.

Враховую, що в ізоляторах тимчасового тримання знаходяться різні категорії затри‑
маних і ув’язнених, а отже, практично неможливим є виконати дотримання міжнарод‑
них норм Конвенції. основною причиною є відсутність встановлених міжнародними 
тюремними правилами відповідних комунально‑побутових, медико‑санітарних та ін‑
ших умов щодо задоволення прав всіх утримуваних згідно з їхнім правовим статусом.
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Виходячи з наведеного, з метою покращення роботи місць позбавлення волі, які 
підпорядковані оВС, необхідно провести організаційно‑управлінські, економічні та 
правові заходи з метою реорганізації діяльності цих установ.

Наталія Богренцова, Галина Бахматова

моніторинг дотримання прав людини в ізоляторах тимчасового тримання 
в херсонсьКій області — 2009

Коаліція громадських організацій у складі Херсонської обласної організації КВУ, 
Херсонської обласної громадської організації «Право на життя» та Причорноморсько‑
го центру політичних та соціальних досліджень при підтримці громадської ради при 
управлінні мВС у Херсонській області у 2009 р. провела моніторинг дотримання прав 
та свобод затриманих, що утримуються в ізоляторах тимчасового тримання в Хер‑
сонській області.

Була вивчена наявна нормативно‑правова база, що регулює діяльність ізоляторів 
тимчасового тримання (далі — іТТ) та проведений порівняльний аналіз міжнародних 
стандартів утримання осіб та національного законодавства і практики. нами були ви‑
явлені розбіжності національних та міжнародних норм утримання, які стосувалися ме‑
дичного обслуговування, надання першої медичної допомоги та покарань. національні 
норми виявились більш жорстокими. наприклад, за міжнародними стандартами лікар 
повинен регулярно перевіряти кількість, якість приготування і умови роздавання їжі, 
гігієну і чистоту установи та осіб, які там утримуються тощо. За міжнародними стан‑
дартами, заборонені такі норми покарання, як наручники, зв’язування тощо, у нас же 
вони дозволені. Про права затриманого необхідно знайомити його особисто, а у нас 
затриманий може дізнатися лише про правила внутрішнього розпорядку, які розміщені 
на стіні в іТТ.

мобільні групи провели інспектування стану дотримання стандартів функціону‑
вання іТТ та дотримання прав і свобод людини у дванадцяти закритих закладах Хер‑
сонської області: в Білозерському, Великолепетиському, Великоолександрівському, 
генічеському, голопристанському, горностаївському, Каланчацькому, новотроїцько‑
му, Скадовському, нововоронцовському, чаплинському та цюрупинському районах 
області. Також проведено обстеження приймальника‑розподільника в м. Херсоні для 
осіб, затриманих за бродяжництво, обстеження камер адміністративного затримання 
(далі КаЗ) Комсомольського, Суворовського, Дніпровського районних відділів міліції 
у м. Херсоні.

оСноВні ВиСноВКи

надмірна закритість інформації перешкоджає публічному контролю

головною складністю у процесі моніторингу стало те, що інформація відносно ро‑
боти цієї системи є закритою або її складно отримати. Доступ до нормативних доку‑
ментів, що регулюють дану сферу, є складним. Певна кількість документів знаходиться 
під грифом «Для службового використання». Так, у роботі з інформаційними запитами 
виявилося, що підрозділи УВС та прокуратури, до яких ми зверталися з запитами, не 
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могли надати інформацію, бо вона знаходиться під грифом обмеження доступу. Звіти 
мобільних груп за минулі роки не оприлюднювались, про результати не повідомлялося 
ні на сайті УмВС у Херсонській області, ні на прес‑конференціях. Таким чином, мож‑
на зробити висновок, що інформація щодо функціонування іТТ є досить закритою.

Відсутність стандартизованої інформації є шляхом до можливих зловживань

члени моніторингових груп виявили відсутність єдиних стандартів ведення обліко‑
вої документації іТТ. У кожному закладі записи в журналах ведуться по‑різному, немає 
загальної спрямованості записів, журналів багато, вони неузгоджені, не стикуються, не 
дають загального бачення, що потенційно може привести до приховування інформації 
про дійсний стан із дотриманням прав затриманих людей.

найбільш розповсюдженим порушенням є відсутність належних медико-санітарних умов

члени моніторингових груп та експерти проекту вважають, що такі моменти, як 
відсутність постійного доступу до питної води, наявність примусової вентиляції, при‑
мусового зливу у санвузлі — це складові психологічного тиску.

Порушення цієї групи можна поділити на декілька груп.
1. Відсутність або ж невідповідність встановленим нормам приміщень санпропускни-

ків, душових кімнат, ізоляторів, кімнат для підігріву їжі, прогулянкових двориків, а також 
спальних місць для утриманих.

В більшості своїй такі порушення фіксувалися в спецустановах, що розміщені в 
спорудах, які за своїм станом, віком чи плануванням виключають можливість приве‑
дення їх до необхідних норм без повноцінної реконструкції.

2. Незадовільний санітарно-гігієнічний стан самих приміщень: недостатність освітлен-
ня, не здійснення санобробок тощо.

незадовільний зовнішній стан приміщень часто зумовлений безвідповідальним від‑
ношенням до цих питань персоналу установи.

3. Порушення, пов’язані з відсутністю в установах необхідних медико-санітарних 
та протиепідеміологічних засобів, універсальних медичних аптечок, умов для профілакти-
ки ВІЛСНІДу.

Внаслідок таких порушень, в приміщеннях установ не забезпечуються необхідні за‑
ходи санітарного та протиепідеміологічного характеру, а самі утримані та персонал на‑
ражаються на небезпеку інфекційних захворювань.

необхідно будівництво нових ізоляторів тимчасового тримання

мобільні групи стикнулися із ситуацією, коли для дотримання прав затриманих та 
міжнародних зобов’язань необхідна реконструкція або ремонт іТТ. наприклад, облас‑
ний центр не має власного ізолятора тимчасового тримання. на даному етапі із закін‑
ченням робіт і введенням в експлуатацію цього об’єкту виникли серйозні складнощі.

Громадські приймальні не діють

Представники мобільних груп відмічали, що громадські приймальні при РВВС за‑
криті або знаходиться в неробочому стані, в них немає відвідувачів.

порушення термінів утримання

одне з найбільш розповсюджених — порушення термінів утримання. Так, у КаЗах 
тримають громадян по 2‑3 доби, тобто після закінчення встановленого терміну утри‑
мання, хоча КаЗи абсолютно не обладнані і не пристосовані для довгого перебування 
людини.
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одним з розповсюджених порушень є перевищення 10‑денного терміну утримання 
та ліміту наповнення в іТТ. Відповідно до вимог ст. 155 КПК України, утримання взя‑
тих під варту осіб в іТТ не може перевищувати трьох діб. якщо доставка ув’язненого 
у СіЗо в цей термін неможлива через віддаленість, або відсутність належних шляхів 
сполучення — вони можуть перебувати до 10 діб.

У більшості випадків такі порушення відбуваються внаслідок того, що судами вста‑
новлюються терміни, в проміжок часу яких неможливе конвоювання з іТТ до СіЗо, 
а потім навпаки в іТТ до встановленого терміну.

ненадання адекватної медичної допомоги

членами мобільних груп були зафіксовані випадки несвоєчасного надання медичної 
допомоги або неправомірне перешкоджання у наданні необхідної медичної допомоги, зволі‑
кання з рекомендаціями спеціалістів про госпіталізацію хворих зі спец установ до лі‑
кувальних закладів та питання безперешкодного отримання необхідних для лікування 
медичних препаратів (справа Дроботенко, м. Скадовськ, справа маруняка, голопри‑
станський район).

інші порушення

В Білозерському іТТ при перевірці був виявлений склад протигазів. Керівник за‑
кладу пояснив це тим, що іншого приміщення в РВВС не знайшлося. Там же зафік‑
совано, що особа, яка вперше потрапила до іТТ, утримувалась в одній камері з реци‑
дивістами.

Відсутність зворотного зв’язку

Учасники мобільних груп заповнюють моніторингові анкети, в яких фіксують пору‑
шення і свої зауваження. але про результати розгляду цих анкет, про заходи по усунен‑
ню порушень, про покарання винних в цих порушеннях громадська рада при УмВС 
нічого не знає.

Таким чином, робота мобільних груп втрачає будь‑який сенс, оскільки невідомо, 
чи відбуваються зміни і поліпшення ситуації.

Співбесіди із затриманими

Під час моніторингових візитів члени мобільних груп мали змогу побесідувати з за‑
триманими. Бесіди відбувалися у присутності міліціонерів, і тому ми не стикалися з 
відвертими скаргами на порушення прав людини. це пов’язано з тим, що потерпілі 
скривають випадки жорстокого поводження, бояться подальших тортур, не вірять, що 
можна відстояти свої права, не довіряють правоохоронцям, бо знають про випадки 
«кругової поруки». Для боротьби з цим явищем в іТТ встановлені «телефони довіри», 
на яких повідомлення заносяться на електронні носії. але ситуація поки що не мі‑
няється.

неефективність розслідування заяв та повідомлень про жорстоке поводження

Прикладом може служити справа Дроботенка з міста Скадовська, коли представ‑
ники міліції не інформують про результати розгляду повідомлення про жорстоке по‑
водження.

інспекції представниками громадськості закритих закладів правоохоронних органів 
повинні бути регулярними.
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пРопоЗиції ЩоДо поКРаЩення СитУації

на думку експертів проекту, регулярні відвідування іТТ є одним з найбільш дієвих 
засобів впливу на стан дотримання прав людини в діяльності служб та підрозділів ор‑
ганів внутрішніх справ та мають значний профілактичний ефект. але осіб, які входять 
до складу мобільних груп, необхідно міняти через деякий час, щоб уникнути ефекту 
звикання до проблемних моментів, які наявні в іТТ.

З метою підвищення ефективності роботи в сфері дотримання прав і свобод затри‑
маних у закритих закладах міліції необхідно здійснити ряд заходів:

1. Затвердити на законодавчому рівні «Концепцію державної політики щодо про‑
тидії катуванням та жорстокому поводженню» та план дій на її виконання.

2. Розробити нормативні документи, які б чітко регламентували порядок роботи із 
затриманими та заарештованими особами. Забезпечити розміщення та функціонування 
постійно діючої системи відеоспостереження у приміщеннях, де здійснюється робота з 
підозрюваними, затриманими, заарештованими та свідками (опитування, допит, утри‑
мання).

3. Закріпити роботу моніторингових груп за участі представників громадськості на 
рівні закону, з метою запобігання скасування або саботажу громадського моніторингу 
в залежності від політичної волі керівництва держави і відомства.

4. інформувати громадськість щодо діяльності мобільних груп, результатів пере‑
вірок та заходів по виправленню порушень, які були зафіксовані.

5. Звести облікову документацію іТТ до єдиного стандарту, журнали виготовити 
друкарським способом за державні кошти.

6. Рекомендувати судовій владі забезпечити введення у систему судів роботу черго‑
вих суддів, які б виносили рішення щодо обрання запобіжного заходу. це надасть мож‑
ливість уникнути порушення термінів утримання в КаЗ та іТТ.

7. З метою профілактики негативних явищ, підвищення професійного рівня праців‑
ників міліції необхідно запровадити систему навчання основам прав людини, вивчення 
національної законодавчої бази та міжнародних механізмів запобігання катуванням.

8. Запровадити практику розгляду звернень громадян за фактами катування і жор‑
стокого поводження, а всі матеріали перевірок направляти до органів прокуратури. За‑
безпечити широке інформування громадськості по кожній справі.

9. Поширити практику надання, при необхідності, безоплатної правової допомоги 
за фактами катування і жорстокого поводження.

10. наділити помічників міністра повноваженнями безпосередньої участі у службо‑
вих перевірках за зверненнями громадян на побиття, катування і жорстоке поводження 
та обов’язкове узгодження з ними висновків таких перевірок та рішень щодо них.

11. До складу статистичної звітності щодо основних показників оперативно‑служ‑
бової діяльності органів внутрішніх справ ввести відомості з питань забезпечення прав 
людини під час дізнання та досудового слідства.

12. необхідно провести заходи по впровадженню механізму обліку та контролю за 
викликами «швидкої допомоги» до спецустанов міліції в області.

13. налагодити практику залучення до вирішення проблем поліпшення умов утри‑
мання в спецустановах міліції представників органів влади і місцевого самоврядування, 
неурядових правозахисних організацій та інших громадських інституцій.

14. Створити для затриманих умови для корисного проведення часу: створення біб‑
ліотечок, доступ до періодичних видань, встановлення спортивного обладнання у про‑
гулянкових двориках.

15. Забезпечити виконання вимог мВС України щодо ведення обліку осіб, які пе‑
ребувають у службових приміщеннях райвідділу УмВС, контролювати повноту запов‑
нення відповідного журналу. У разі відмови особи, яка залишає підрозділ, розписатися 
про наявність чи відсутність претензій, ввести в практику складення рапорту черговим. 
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графа про наявність чи відсутність претензій до працівників міліції повинна запису‑
ватися власноручно особою, яка була запрошена до райвідділу, і після виходу з при‑
міщення райвідділу.

16. Для поліпшення забезпечення правовою допомогою населення в кімнаті для 
прийому громадян у райвідділах УмВС (на інформаційних стендах) розмістити зразки 
різноманітних заяв та звернень, обладнати інформаційну дошку біля чергової частини 
РВ УмВС з інформацією про місцезнаходження адвокатських закладів, про телефо‑
ни адвокатської допомоги, суду, прокуратури, громадських правозахисних організацій 
Херсонської області, району, а також про порядок звернення до Європейського суду з 
прав людини.

Конкретні рекомендації моніторингових груп щодо поліпшення умов у кожному 
конкретному ізолятору тимчасового тримання в Херсонській області надано громадсь‑
кій раді при УмВС в Херсонській області.

Олександр Букалов

мобільні грУпи в мвс — громадсьКий Контроль дотримання прав людини 
чи тільКи «допомога» міліції?

У 2005 році в Україні була започаткована діяльність постійно діючих мобільних 
груп з моніторингу забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина 
в діяльності органів внутрішніх справ.

До функцій мобільних груп відносилось, зокрема, й «вивчення причин та умов, що 
сприяють порушенням конституційних прав і свобод людини та громадянина праців‑
никами органів внутрішніх справ»

Спочатку сам факт створення мобільних груп та їх поява в установах міліції викли‑
кали певний позитивний ефект. мобільними групами, до складу яких входили пред‑
ставники громадськості, зокрема, правозахисних організацій, було озвучено найболю‑
чіші проблеми відомства. Публічне обговорення цих питань надало помітний імпульс 
до виправлення накопичених недоліків у роботі міліції у сфері дотримання прав лю‑
дини. Фактично мобільні групи стали механізмом громадського контролю діяльності 
міліції.

З часом діяльність цих груп стала ґрунтовнішою, коло питань, на які зверталась 
увага під час моніторингових візитів, поступово розширювалося. Відчутною стала про‑
блема недостатнього нормативного врегулювання діяльності цих груп. ця проблема 
доповнювалася іншою — вкрай недостатнім виконанням іншої функції мобільних 
груп — «вироблення методичних рекомендацій з урахуванням результатів аналізу ро‑
боти мобільних груп та узагальнення недоліків у діяльності практичних підрозділів.» 
Започаткована дискусія з приводу уточнення кола повноважень мобільних груп вияви‑
ла два доволі різних підходи до їх ролі та подальшого розвитку. Перший, який підтри‑
мується науковцями з інституту соціальних досліджень (Харків), полягає у тому, що 
повноваження членів мобільних груп обмежуються тільки відвідинами установ міліції, 
потім будь‑яка їх активність у якості членів мобільних груп виключається. Вони не мо‑
жуть навіть запрошувати інформацію про результати службових розслідувань. При ць‑
ому діяльність мобільних груп не розглядається як елемент громадського контролю, а 
нормативна база діяльності мг будь‑яких уточнень на сьогодні не потребує. До того ж 
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розглядається можливість введення спеціальної процедури перевірки осіб, які можуть 
бути включені до складу мобільних груп, на наявність у них судимості.

Такий підхід вбачається невиправданим. Сама діяльність мобільних груп — це вже 
є наявність громадського контролю. По‑друге, дотримання прав людини в діяльності 
міліції — це не тільки можливість затриманим мати вільний доступ до питної води та 
туалету, але й впевненість затриманих осіб в тому, що працівник міліції з ним не зро‑
бить нічого, що не дозволяє закон, а якщо скоїть — обов’язково понесе відповідаль‑
ність. і тому члени мобільних груп під час моніторингу мають звертати увагу не тіль‑
ки на умови тримання затриманих громадян, а й на процедури, які мають забезпечити 
ефективні розслідування випадків порушень прав громадян. намагання втаємничити 
процедури службових розслідувань не тільки від громадськості, а й від членів мобіль‑
них груп — це спроба створити «зони недоторканості» у діяльності міліції в сфері до‑
тримання прав людини. це суперечить ідеї мобільних груп, ідеї відкритості діяльності 
міліції.

Важко погодитись зі зведенням ролі моніторів до «помічників» міліції, які їй тільки 
«допомагають», але позбавлені ініціативи у процесі використання виявлених ними по‑
рушень. на жаль, навіть просте інформування членів груп про реакцію міліції на вияв‑
лені порушення лякає деяких фахівців і вважається ними неприпустимим.

У діяльності мобільних груп залишається невирішеною низка питань щодо інфор‑
мування громадськості про моніторингові візити. Є намагання надто формалізувати 
процедуру підбору нових членів мобільних груп. ці та інші питання діяльності мобіль‑
них груп потребують широкої та відкритої дискусії з обов’язковим залученням громад‑
ськості. натомість ініціативи публічно та відкрито обговорювати питання діяльності 
мобільних груп та їх розвитку, м’яко кажучи, не викликають належної підтримки з боку 
структур міліції, які мусять перейматися цією проблематикою. Зазначена аналітична 
робота має вестись у мВС систематично, з обов’язковим залученням громадськості.
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6 право на приватність иа інші особисті права 
(аспеКти, що стосуються мвс)

Євген Захаров

порУшення права на приватність під час проведення 
оперативно-розшУКової діяльності

частина 1 статті 30 Конституції України проголошує: «Кожному гарантується не‑
доторканність житла. не допускається проникнення до житла чи до іншого володін‑
ня особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням 
суду»1. Стаття 31 Конституції гарантує таємницю листування, телефонних розмов, те‑
леграфної чи іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у 
випадках, передбачених законом, «з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під 
час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію 
неможливо».

Порядок здійснення таких виключних заходів регулюється Законом України «Про 
оперативно‑розшукову‑діяльність» (далі оРД), який був прийнятий 18 лютого 1992 р. 
(з численними змінами та доповненнями в 1992‑2009 рр.) та статтею 187 Кримінально‑
процесуального кодексу (далі КПК) в редакції 21.06.2001.

Право проводити оперативно‑розшукові заходи (далі оРЗ) надано відповідно до 
статті 5 Закону про оРД підрозділам міністерства внутрішніх справ України (кримі‑
нальна, транспортна та спеціальна міліція, спецпідрозділи по боротьбі з організованою 
злочинністю, судова міліція); підрозділи СБУ (контррозвідка, військова контррозвідка, 
захисту національної державності, внутрішньої безпеки, по боротьбі з корупцією та ор‑
ганізованою злочинністю, оперативно‑технічні, оперативного документування, бороть‑
би з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників пра‑
воохоронних органів); Служби зовнішньої розвідки; Державної прикордонної служби 
України; управління державної охорони; органів державної податкової служби (опера‑
тивні підрозділи податкової міліції); органів і установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів Державної кримінально‑виконавчої служби; розвідувального органу мініс‑
терства оборони України.

Стаття 8 цього Закону перераховує права підрозділів, що здійснюють оРД. Зокре‑
ма, згідно з п.7 вони мають право «негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами під‑

1 Тут й далі в цій доповіді уривки з нормативних актів наводяться з комп’ютерної правової системи 
«ліга‑Закон». 
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готовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому 
числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні за‑
соби, на земельні ділянки», а відповідно до п. 9 та 10 — «знімати інформацію з каналів 
зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації» та «контролювати 
шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно‑поштові відправлення».

очевидно, ці оРЗ порушують право на приватність, гарантоване статтями 30 та 31 
Конституції, і тому повинні застосовуватися як виняткові засоби у випадках, передба‑
чених законом. частина 5 статті 9 Закону про оРД говорить, що «під час здійснення 
оРД не допускається порушення прав і свобод людини і юридичних осіб. окремі об‑
меження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть засто‑
совуватись лише за рішенням суду щодо особи, в діях якої є ознаки тяжкого або особ‑
ливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених законодавством України, з метою 
захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.» частина 14 статті 9 формулює 
теж саме дещо по‑іншому: «оперативно‑розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим об‑
меженням прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо тяж‑
ким злочинам, їх припинення і розкриття, розшуку осіб, які ухиляються від відбування 
кримінального покарання або безвісти зникли, захисту життя, здоров’я, житла і майна 
працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінально‑
му судочинстві, припинення розвідувально‑підривної діяльності проти України. У разі 
оперативної необхідності невідкладного здійснення цих заходів оперативно‑розшукові 
підрозділи зобов’язані протягом 24 годин повідомити суд або прокурора про засто‑
сування та підстави для їх проведення». Зауважимо, що у частині 5 йдеться тільки 
про оРЗ щодо конкретної особи, тоді як у частині 14 — про оРЗ, які не обов’язково 
прив’язані до конкретної особи.

як зазначає шведський професор Денніс Телльборг2, сьогодні головною функцією 
негласного нагляду є не викриття злочинця, а встановлення самої наявності злочи‑
ну. Коли спецпідрозділи провадять розшукову діяльність проти організованної злочин‑
ності, торговців наркотиками тощо, вони працюють до вчинення злочину, і мета цих 
оРЗ — зібрати інформацію про особу, злочинну групу або можливі насильницькі дії 
(терористичний акт, наприклад). іншими словами, те, що хочуть з’ясувати на на етапі, 
коли подається заява до суду про отримання дозволу на негласне стеження, часто не‑
можливо конкретизувати. У таких випадках отримання судової санкції втрачає сенс, а 
спецпідрозділи фактично можуть організовувати негласне стеження на власний розсуд 
без застосування судового контролю. отже, процедура отримання судової санкції по‑
винна чітко визначатися законом, бути ясною і детальною, а формулювання гарантій 
проти зловживань стає центральним питанням.

До прийняття Конституції оперативно‑розшукові заходи, які порушують право на 
приватність, здійснювалися як виняткові за санкцією генерального прокурора Украї‑
ни або його заступників, прокурора республіки Крим, прокурорів Києва, областей або 
прирівнених до них прокурорів. ця норма статті 8 Закону «Про оРД» залишалася нез‑
мінною до початку 2001 року, хоча в п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду Украї‑
ни (далі ВСУ) № 9 від 1 листопада 1996 року «Про використання Конституції України 
при відправленні правосуддя» ясно вказувалося, що «дозвіл на проникнення до житла 
чи іншого володіння особи, накладення арешту на кореспонденцію і виїмку поштово‑
телеграфних установ та зняття інформації з каналів зв’язку (телефонних розмов, теле‑
графної та іншої кореспонденції) надається тільки судом». В редакції Закону про оРД 
від 18.01.2001 частина друга статті 8 була змінена наступним чином: «негласне про‑
никнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, 
контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспон‑

2 Прослушивание телефонных разговоров в международном праве и законодательстве одиннадцати 
европейских стран. — Харьков: Фолио, 1999. — 152 с.
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денцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації проводяться за 
рішенням суду, прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підроз‑
ділу або його заступника. Про отримання такого дозволу суду або про відмову в ньо‑
му зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби. Застосування цих заходів 
проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслі‑
дування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможли‑
во. За результатами здійснення зазначених оперативно‑розшукових заходів складається 
протокол з відповідними додатками, який підлягає використанню як джерело доказів 
у кримінальному судочинстві». Проте процедура судового розгляду подання про отри‑
мання дозволу так і не була врегульована законодавцем, що, безсумнівно, є суттєвою 
вадою Закону про оРД з огляду на його відповідність міжнародним стандартам.

як зазначено в монографії і.В. Сервецького3, процедура надання судового дозволу 
здійснюється на підставі листа ВСУ від 19 листопада 1996 р. № 16/6 «Про тимчасовий 
порядок розгляду матеріалів про дачу дозволу на проникнення до житла чи іншого во‑
лодіння особи, накладення арешту на кореспонденцію і виїмку поштово‑телеграфних 
установ та зняття інформації з каналів зв’язку (телефонних розмов, телеграфної та ін‑
шої кореспонденції)». Текст листа міститься в цій монографії. але виявилося, що він 
відсутній у комп’ютерних правових системах, таких, як «ліга‑Закон» та інші. У цьому 
листі наведені тільки загальні принципи порядку надання дозволу на здійснювання 
оперативно‑розшукових заходів. не вказаний максимальний термін дії дозволу, не вка‑
зано, на який термін може бути продовжено дозвіл. Законами інших країн чітко обу‑
мовлена максимальна тривалість зняття інформації з каналів зв’язку, яку може дозво‑
лити суд: у Франції — 4 місяці, німеччині — 3 місяці, Фінляндії та швеції — 1 місяць, 
Угорщині — 1.5 місяця, Росії — 6 місяців, тощо. лише в Україні максимальний термін 
дії дозволу на негласні оРД взагалі не визначений. Є тільки загальні норми статті 9‑1 
Закону, що ведення оперативно‑розшукових справ здійснюється щодо осіб, стосовно 
яких є дані про участь у підготовці або вчиненні злочину, строком до шести місяців, і 
за необхідності він може буде подовжений спочатку до 12, а потім до 18 місяців.

Важко зрозуміти законодавця, який так і не врегулював процедуру надання та про‑
довження санкції на застосування оперативно‑розшукових заходів, які у виняткових 
випадках обмежують конституційні права людини. Тим більше, що Закон про оРД з 
1992 року змінювався 18 разів! Зауважимо, що і стаття 187 Кримінально‑процесуально‑
го кодексу не містить максимальний термін дії дозволу і положення про періодичний 
судовий контроль.

отже, суди досі мають керуватися листом ВСУ від 19 листопада 1996 р. № 16/6, 
юридична чинність якого дуже сумнівна. адже він не відноситься до нормативно‑пра‑
вових актів, і його не можна назвати навіть квазіджерелом права, як наприклад, керівні 
роз’яснення Пленуму Верховного Суду України. Дуже дивує відсутність цього листа в 
системі «ліга‑Закон», оскільки вона повинна містити усі нормативні акти, зареєстро‑
вані міністерством юстиції. я звернувся з проханням розмістити лист ВСУ в системі, 
проте отримав відповідь наступного змісту4: «Разместить в системе запрашиваемый 
Вами документ Верховного Суда Украины от 19.11.96 г. не представляется возможным, 
поскольку он не был обнародован. Кроме того, судя из названия, можно предположить, 
что этот документ является внутренним, а значит, и получить его будет невозможно». 
Таким чином, зазначений лист не був зареєстрований в Єдиному реєстрі нормативних 
актів України. а звідси випливає, що цей лист не може вважатися чинним, адже від‑
повідно до статті 57 Конституції «закони та інші нормативно‑правові акти, що визна‑
чають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встанов‑

3 Сервецький і.В. науково‑практичний коментар Закону України «Про оперативно‑розшукову 
діяльність». — Київ, Парламентське видавництво, 2000. — С. 183‑184.
4 наводиться мовою оригіналу.
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леному законом, є нечинними». на мою думку, ця ситуація яскраво ілюструє реальне, 
а не декларативне, ставлення органів державної влади України до прав людини.

При цьому масштаби таємного стеження в Україні вражають: за повідомленням од‑
ного з суддів Верховного Суду України, у 2002 році було надано більше 40 000 дозволів 
на зняття інформації з каналів зв’язку. надійні дані за 2003‑2004 рік відсутні, протеє 
дані за 2005‑2008 рр. За повідомленням прес‑служби ВСУ5, у 2005 році загальними апе‑
ляційними судами України було розглянуто 15000 подань правоохоронних органів про 
надання дозволів на зняття інформації з каналів зв’язку, у 2006 році — 19649, у 2007 
році — 19989, у 2008 році — 25086 подань. найбільше подань у 2008 році надійшло 
від керівників оперативних підрозділів міністерства внутрішніх справ (14815), Служ‑
би безпеки України (8323) і податкової міліції (1655). Крім того, судами розглянуто 
193 подання інших органів (зокрема, прокуратури та підрозділів прикордонної служ‑
би). найбільше зазначених подань розглянули апеляційні суди: м. Києва — 3 тис. 806, 
Запорізької — 2 тис. 460, Донецької — 1 тис. 546, миколаївської — 1 тис. 194, одесь‑
кої — 1 тис. 139, луганської — 1 тис. 89, Хмельницької — 1 тис. 72, львівської облас‑
тей — 1 тис. 43, а також автономної Республіки Крим — 1 тис. 785.

це дуже багато — в європейських країнах надають сотні дозволів за рік, більше 
тисячі дозвонів на рік видається тільки у Франції та нідерландах. A в такій країні, як 
Сша, де рівень злочинності значно більше, ніж в Україні, кількість дозволів коливаєть‑
ся на рівні 1000‑1300 на рік. якщо порівняти кількість дозволів з кількістю засуджених 
судами України до позбавлення волі на певний строк за вчинення тяжких і особливо 
тяжких злочинів у кожен вказаний рік, то виявиться, що засуджено приблизно в 10 
разів менше, ніж будо піддано оРЗ. У зв’язку ж з чим були надані численні санкції на 
зняття інформації з каналів зв’язку? як на мене, ці дані важко зіставити. отже, вкрай 
необхідна публікація річних звітів правоохоронних органів, де були б вказані кількість 
санкцій, кількість відмов, види злочинів, у випадку яких надавалися санкції, середня 
тривалість зняття інформації з каналів зв’язку, кількість порушених за результатами 
оРД кримінальних справ, тощо.

гарантії законності при здійсненні оРД сформульовані в статті 9 Закону про оРД. 
У кожному випадку наявності підстав для проведення оРД заводиться оперативно‑роз‑
шукова справа (за виключенням перевірки осіб у зв’язку з допуском їх до державної 
таємниці). Без заведення цієї справи оРЗ забороняються. При цьому виноситься поста‑
нова, у якій вказується місце та час її складання, посада й прізвище особи, яка її підпи‑
сала, підстава і мета заведення оперативно‑розшукової справи. У випадках порушення 
прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення оРД, а також у випад‑
ку, коли причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювалися оРЗ, не під‑
твердилась, підрозділи, що проводили оРЗ, повинні невідкладно поновити порушені 
права і відшкодувати заподіяні моральні і матеріальні збитки (проте незрозуміло, як 
об’єкт оРД дізнається про проведення відносно нього оперативно‑розшукових заходів, 
оскільки Закон не містить зобов’язання інформувати особу в таких випадках, отже, ця 
норма видається цілком декларативною). громадяни України й інші особи мають право 
у встановленому законом порядку одержати від органів, що проводили оРЗ, письмове 
пояснення з приводу обмеження своїх прав і свобод та оскаржити ці дії (у випадку не‑
гласного стеження це можливо тільки у випадку розголошення інформації, що містить‑
ся у справі, отже, можливість ефективного оскарження є дуже сумнівною). Відомості, 
отримані внаслідок оРЗ, що стосуються особистого життя, честі і гідності особи, якщо 

5 інформація про розгляд судами подань правоохоронних органів щодо надання дозволів на одер‑
жання інформації під час проведення оперативно‑розшукової діяльності, дізнання та досудового 
слідства, інформація Прес‑служби Верховного суду України від 7 квітня 2009 року //
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/3C922D8997530E69C2257591004ECC44?opendocument
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вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не під‑
лягають і повинні бути знищені (частини 1, 8, 10 і 12 статті 9).

очевидно, гарантії законності в законі про оРД слабко захищають від зловживань, 
особливо якщо їх порівнювати з гарантіями законності в німецькому чи угорському за‑
конах, які передбачають парламентський нагляд за законністю перехоплення повідом‑
лень за допомогою роботи спеціальних органів. У ці органи може звернутися зі скаргою 
кожний, хто вважає, що його кореспонденція контролюється спецслужбами незакон‑
но. цікаво, що німецький Комітет G‑10 інформується міністром про всі дозволені ним 
обмежувальні заходи до того, як перехоплення почали здійснювати. Комітет має право 
скасувати наказ міністра, після чого перехоплення негайно припиняється, якщо, через 
терміновість, воно було розпочате до одержання дозволу. Після закінчення перехоп‑
лення особа, чиї повідомлення перехоплювалися, повідомляється про це, «якщо це не 
ставить під загрозу мету розслідування». Уся непотрібна надалі документація повинна 
бути знищена.

на мій погляд, Закон про оРД незадовільний з точки зору гарантій права на при‑
ватність і суперечить міжнародним стандартам у цій галузі, оскільки приховує у собі 
потенційні порушення статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини й ос‑
новних свобод. Слід підкреслити, що врахування практики Європейського суду з прав 
людини є обов’язковим згідно з Законом України про виконання рішень та використан‑
ня практики Європейського суду. Стаття 17 цього Закону прямо передбачає, що рішен‑
ня Європейського суду є джерелом права в національній правовій системі.

Виходячи з аналізу практики Європейського суду з прав людини по статті 8 у частині 
перехоплення повідомлень (справи Класс проти Німеччини, Малоун проти Об’єднаного 
Королівства, Ювіг проти Франції, Крюслен проти Франції й інші), були сформульовані 
принципи6, яким мусить відповідати закон, що регулює контроль комунікацій, щоб він 
не порушував статтю 8. Перехоплення повідомлень повинне здійснюватися на підставі 
закону, який має бути доступним (тобто щоб людина мала можливість переконатися, що 
перехоплення відповідає законодавчим нормам, які використані в даному конкретно‑
му випадку), передбачуваним (тобто людина повинна бути здатна передбачити наслідки 
своїх можливих дій) і задовольняти необхідному критерію якості. Зокрема, це означає, 
що закон має вказувати:

— список злочинів, здійснення яких може привести до перехоплення повідомлень;
— обмежуватися випадками, коли фактичні підстави підозрювати особу в здійснен‑

ні тяжкого злочину уже виявлені іншими засобами (Класс);
— санкціонувати перехоплення тільки на підставі мотивованої письмової заяви 

визначеної високої посадової особи (Класс);
— дозволяти перехоплення повідомлень тільки після одержання санкції посадової 

особи або органу, що не належить до виконавчої влади, бажано, судді (Класс);
— встановлювати обмеження на тривалість перехоплення: повинний бути зазначе‑

ний період, протягом якого санкція на перехоплення дійсна (Ювіг, Крюслен);
— визначати правила, що стосуються звітів, які містять матеріали перехоплених 

повідомлень (Ювіг, Крюслен);
— передбачати запобіжні заходи проти обміну цими матеріалами між різними де‑

ржавними органами (Ювіг, Крюслен);
— визначати обставини, за якими записи можна чи необхідно знищити (Ювіг);
— встановлювати, що треба робити з копіями або переписаними матеріалами, якщо 

обвинувачена особа буде виправдана (Ювіг).

6 Прослушивание телефонных разговоров в международном праве и законодательстве одиннадцати 
европейских стран. — Харьков: Фолио, 1999. — 152 с. Слід відзначити, що усі вказані справи були 
пов’язані з прослуховуванням телефонних розмов. на наш погляд, сформульовані принципи відно‑
сяться до будь‑яких видів зняття інформації з каналів зв’язку.
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Перехоплення повідомлень повинне також здійснюватися як необхідне в демокра-
тичному суспільстві, тобто «тільки в такій мірі, що необхідна для безпеки демократичних 
інститутів», і «за виняткових умов, що необхідні у демократичному суспільстві в інтере‑
сах національної безпеки і/або попередження заворушень чи злочину» (Класс).

нарешті, будь‑яка особа в країні, де діє закон про таємне перехоплення повідом‑
лень, може вимагати визнання себе жертвою без будь‑якого обов’язку наводити докази 
чи навіть на підставі голослівного твердження, що спостереження дійсно велося.

якщо порівняти українське законодавство з наведеними принципами, то можна 
стверджувати таке.

Європейський суд навряд чи визнає, що втручання держави в приватне життя 
«необхідне в демократичному суспільстві», оскільки перелік злочинів, за яких воно 
допускається, — тяжкі й особливо тяжкі — надмірно широкий. як відзначив Суд у 
справі Класса, право на секретне спостереження за громадянами є характерним для 
поліцейських держав, а в демократичних державах, відповідно до Конвенції, таке спос‑
тереження може бути терпимим тільки у випадку крайньої необхідності для збереження 
демократичних інститутів. Крім того, на стадії оРД досить часто важко визначити, чи 
йдеться саме про тяжкий чи особливо тяжкий злочин. отже, слід було б вказати чіткий 
перелік злочинів, у випадку скоєння чи підготовки яких дозволено використовувати 
зняття інформації з каналів зв’язку.

Суд, очевидно, визнає законодавство недоступним через те, що процедура одер‑
жання санкції на зняття інформації з каналів зв’язку регулюється малодоступними ві‑
домчими інструкціями. ця процедура повинна бути чітко описана в законі про оРД 
при проведенні оРЗ у вигляді зняття інформації з каналів зв’язку з метою запобігання і 
припинення тяжких і особливо тяжких злочинів, і в Кримінально‑процесуальному ко‑
дексі при проведенні слідства після порушення кримінальної справи (зауважимо, що 
стаття 187 Кримінально‑процесуального кодексу потребує доопрацювання, щоб від‑
повідати критеріям доступності і передбачуваності).

Українське законодавство є явно недостатнім для того, щоб задовольнити критерію 
«якості закону», воно не містить досить ефективних гарантій проти зловживань. По‑
перше, відсутні чіткі вказівки про тривалість процедур негласного стеження, по‑друге, 
майже нічого не сказано про передачу, використання і збереження зібраних матеріалів, 
про складання підсумкових доповідей, по‑третє, незалежний нагляд за законністю явно 
недостатній, особливо якщо порівнювати його з німецькою чи угорською процедурою 
парламентського контролю.

на необхідність змін українського законодавства Європейський суд вказав у рі‑
шенні у справі Волохи проти України, зазначивши, що в питанні стеження за особою 
законодавство не визначає достатньо чітко його межі та умови, а також не передбачає 
достатніх гарантій захисту від зловживань. необхідність законодавчого регулювання су‑
дової процедури надання дозволу засвідчив також в січні 2009 року окружний апеля‑
ційний суд м. Києва, який розглядав адміністративний позов Вячеслава якубенка щодо 
визнання постанови Кабінету міністрів № 1169 від 26 вересня 2007 року «Про затверд‑
ження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежу‑
ють права людини, та використання добутої інформації» незаконною. Суд відмовив у 
задоволенні цієї вимоги, однак виніс окрему ухвалу7, якою доводив до відома прем’єр‑
міністра Ю.В. Тимошенко необхідність розробити та подати на розгляд парламенту за‑
конопроект щодо Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасо‑
во обмежують права людини, та використання добутої інформації, а також необхідність 
дотримання при розробці цього законопроекту ст. 8 Європейської конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини 
щодо цієї статті.

7 Текст ухвали доступний на сайті УгСПл: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1233228499 
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на сьогодні існує декілька законопроектів про зміни та доповнення до Закону про 
оРД. Так, мВС запропонувало нову редакцію закону: http://mvsinfo.gov.ua/official/
lawprojects/052906_1.html. Зміни статтей 8 та 9 Закону про оРД, введення нових статтей 
8‑1 та 8‑2 розширюють права і повноваження оперативних підрозділів, які мають пра‑
во на оРД (таким серйозним розширенням є, наприклад, «право вилучати документи 
та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ і організацій»), залишаючи 
незмінними, а подеколи навіть суттєво звужуючи гарантії прав людини при проведенні 
оРД. Тому, на мою думку, запропоновані зміни не можна підтримати.

Запропонований законопроект фактично вводить дві стадії оРД — отримання та 
перевірку оперативно‑розшукової інформації, на яких певні оРЗ (передбачені пунк‑
тами 13, 14, 15, 16, 18, 20, частиною 1 статті 8‑1) можуть здійснюватися без заведення 
оперативно‑розшукових справ. Включення в цей перелік зняття інформації з каналів 
зв’язку (частина 1 статті 8‑1) створює можливість контролювати без згоди особи її ко‑
мунікації без фіксації цих оперативно‑слідчих дій, що, на мою думку, неможливо уз‑
годити з вимогою отримувати дозвіл апеляційного суду на проведення цього оРЗ. на‑
приклад, незрозуміло, як апеляційний суд буде давати згоду на подовження дозволу, 
якщо він не зможе розглянути вже отримані матеріали. незрозуміло також, що буде 
відбуватися з зібраною під час перехвату повідомлень інформацією. Також не можна 
погодитися з включенням в цей перелік п.18: виявлення та вилучення матеріальних 
носіїв інформації без фіксації таких дій в оперативно‑розшуковій справі, на мою думку, 
дозволяти не можна. що стосується решти пунктів — 13, 14, 15, 16, 20 — то їх взагалі, 
як на мене, недоречно включати в перелік можливих оРЗ: ці дії є складовими права на 
інформацію, яке може бути реалізоване будь‑якою людиною. не треба бути співробіт‑
ником оперативного підрозділу, щоб одержувати усну інформацію, наводити довідки, 
оглядати житло та інші приміщення за згодою їхніх власників, ототожнювати особи та 
предмети — це має право робити будь‑яка людина.

на мою думку, вимога ведення оперативно‑розшукових справ при проведенні оРД 
є обов’язковою, і звужувати її неможливо.

Депутати ВРУ швець В.Д., москаль г.г., Сівкович В.л., Бевз В.а., грицак В.м. та 
малишев В.С. внесли на розгляд парламенту нову редакцію Закону про оРД (№ 2134 
від 16 липня 2009 р.)8. на розгляді у Верховній Раді знаходяться також проекти на‑
родних депутатів олійника С.В. і Портнова а.В. № 4106 від 23 лютого 2009 р. «Про 
внесення змін до деяких Законів України (щодо недопущення незаконного обмежен‑
ня конституційних прав людини під час досудового слідства, оперативно‑розшукової 
та контррозвідувальної діяльності)»9 і міщенка С.г., швеця В.Д. та Прокопчука Ю.В. 
№ 4663 від 12 червня 2009 р. «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо 
вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при провадженні опе‑
ративно‑розшукової та контррозвідувальної діяльності)»10. Усі ці проекти мають слушні 
положення, але їх об’єднує відсутність регулювання судової процедури надання дозволу 
на проведення оРЗ, які порушують права людини, і відсутність достатніх гарантій про‑
ти зловживань. як і чинний закон, вони не відповідають практиці Європейського суду з 
прав людини, і тому мають бути доопрацювані. на мою думку, доцільно розробити пов‑
ністю нову редакцію Закону про оРД, яка б відповідала практиці Європейського суду з 
прав людини. Для цього нова редакція має відповідати таким рекомендаціям.

8 http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31841 
9 http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2_5_1_J?ses=10007&num_s=2&num=4106&date1=&date2
=&name_zp=%ED%E5%E4%EE%EF%F3%F9%E5%ED%ED%FF+%ED%E5%E7%E0%EA%EE%ED%
ED%EE%E3%EE+%EE%E1%EC%E5%E6%E5%ED%ED%FF+&out_type=&id= 
10 http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2_5_1_J?ses=10007&num_s=2&num=4663&date1=&date2
=&name_zp=%F9%EE%E4%EE+%E2%E4%EE%F1%EA%EE%ED%E0%EB%E5%ED%ED%FF+%EC
%E5%F5%E0%ED%B3%E7%EC%F3+%E7%E0%F5%E8%F1%F2%F3+&out_type=&id= 
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1. Перелік злочинів, за яких дозволене зняття інформації з каналів зв’язку, має бути 
вужчий і чітко окреслений.

2. необхідно доповнити закон описом процедури одержання і періодичного пере‑
гляду санкції на перехоплення повідомлень судом, нормою про обмеження тривалості 
перехоплення.

3. необхідно доповнити закон правилами збереження, використання і знищення 
зібраних матеріалів, зокрема, правилами обміну зібраними матеріалами між різними 
органами і правилами складання підсумкового звіту.

4. необхідно зробити процедуру зняття інформації з каналів зв’язку більш про‑
зорою, увівши норму про обов’язкове інформування особи, чиї повідомлення пере‑
хоплювалися, після закінчення перехоплення й ознайомлення особи з перехопленими 
матеріалами, які не містять відомостей, що складають державну таємницю, у випадку 
відмови від порушення кримінальної справи або закриття кримінальної справи, а також 
чітко визначити механізм поводження із зібраними даними у цьому випадку.

5. необхідна публікація річних звітів, де були б вказані кількість санкцій, кількість 
відмов, види злочинів, у випадку яких надавалися санкції, середня тривалість зняття 
інформації з каналів зв’язку, кількість порушених за результатами оРД кримінальних 
справ, тощо.

6. необхідно ввести інститут незалежного нагляду за законністю знятя інформації 
з каналів зв’язку, який, з одного боку, одержував би автоматично копії всієї знятої ін‑
формації, а з іншого боку, розглядав би скарги на незаконне зняття інформації.

7. необхідно передбачити право особи оскаржити ці дії до суду та вимагати відшко‑
дування в разі необґрунтованих дій органів влади.

Геннадій Токарєв

проблема дотримання прав на недоторКанність житла 
або іншого володіння особи

частиною 1 статті 30 Конституції України кожному гарантовано недоторканність 
житла, а також встановлено заборону на проникнення в житло чи інше володіння осо‑
би інакше, як за мотивованим рішенням суду. частиною 2 цієї статті передбачені ви‑
нятки з цього загального правила щодо порядку проникнення в житло, проведення в 
них огляду або обшуку — у невідкладних випадків, пов’язаних з безпосереднім переслі‑
дуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.

на виконання п. 13 Перехідних положень до Конституції України в червні 2001 р. 
були приведені у відповідність до конституційної гарантії права особи на недоторкан‑
ність житла, порядок огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи був приведений 
у відповідність до статті 30 Конституції (статті 177 та 190 Кримінально‑процесуального 
кодексу України), за яким такі дії, за винятком невідкладних випадків, дозволяється 
проводити лише за вмотивованою постановою судді («ордера на обшук» — за терміно-
логією країн Заходу).

частиною 5 ст. 190 КПК України передбачено проводити огляд житла без поста‑
нови судді або іншого володіння особи також з письмового дозволу володільця. Слід 
зазначити, що в ст. 30 Конституції прямо не передбачені такі повноваження органів 
кримінального переслідування на огляд житла, але це випливає із звичайного здорово‑
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го глузду. адже особа, за певних підстав, може не лише давати згоду на проведення ог‑
ляду її житла, а й бути його ініціатором, наприклад, в разі викрадення його майна або 
одержання інформації, що в її житлі або на подвір’ї закладений вибуховий пристрій. 
Така можливість передбачена в ч. 6 ст. 190 КПК України, коли огляд житла чи іншо‑
го володіння особи проводиться за заявою або повідомленням про вчинений щодо неї 
злочин.

Саме норма ч. 5 ст. 190 КПК, що передбачає повноваження на проведення огля‑
ду житла чи іншого володіння особи за письмовою згодою особи, використовується як 
правова підстава масових порушень прав людини з боку працівників міліції.

не потребує доведення, що згода особи на проведення огляду її житла, про яку 
йдеться в ст. 190 КПК, має бути надана без спотворення її волевиявлення, тобто, доб‑
ровільно і свідомо, а не в результаті примусу, обману або хворобливого стану особи.

на жаль, в багатьох випадках, само проникнення працівників міліції до житла здійс‑
нюється на зразок того, як це виглядає в сучасних кіносеріалах про міліцію — без одер‑
жання дозволу на таке, а в разі спроби чинити опір незаконному проникненню з боку 
мешканців житла, з його подоланням шляхом застосування психічного або/та фізич‑
ного примусу. Примусовість огляду житла або іншого володіння особи спотворює його 
юридичну природу і перетворює його на обшук, який проводиться без дозволу суду. 
Слід зазначити, що само незаконне проникнення до житла або іншого володіння осо‑
би, незаконне проведення в них огляду чи обшуку становить склад злочину, перед‑
баченого ст. 162 КПК України. Тобто визнання огляду житла проведеним незаконно 
повинне мати наслідком притягнення до кримінальної відповідальності працівників 
міліції, які здійснили такий огляд, що стримує суддів від такого висновку при розгляді 
відповідних скарг.

Виходячи із практики діяльності Харківського офісу безоплатної правової допомо‑
ги, я можу стверджувати, що право на недоторканність житла порушується практично 
в кожній справі, де проводиться огляд місця події з письмового дозволу його володіль‑
ця, коли таки місцем є житло або інше володіння особи. це стосується, в першу чергу, 
випадків кримінального переслідування осіб за злочини у сфері обігу наркотичних за‑
собів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Більшість «добровільних» згод 
на проведення оглядів житла, за твердженням осіб — мешканців житла, які згодом пе‑
реслідуються кримінальним порядком, надається (пишеться, підписується) під тиском 
працівників міліції, зазвичай, після завершення таких оглядів, та ще й після доставляння 
таких осіб до оВС для складання відповідних матеріалів. Слід зазначити, в переважній 
кількості випадків оглядів житла — місця події працівниками органів дізнання наявна 
письмова згода на проведення огляду житла. Проте таке зовні належне оформлення цієї 
процесуальної дії насправді не відбиває реальної ситуації щодо дотримання вимог за‑
кону, а, по суті, є лише документальним прикриттям системного порушення права лю‑
дини на недоторканність житла, поєднаного із застосуванням незаконного насильства з 
боку працівників міліції з метою одержання письмової згоди на огляд житла.

Загальновідомо, що для будь‑якої живої істоти, в тому числі, і для людини, в за‑
гальному випадку, притаманна поведінка, яка виключає її дії, направлені на завдання 
шкоди самій собі. які мотиви можуть штовхати володільця особи, яка точно знає про 
наявність в її оселі предметів, що після їх виявлення і вилучення працівниками міліції 
стануть підставами кримінального переслідування цієї особи або інших мешканців цієї 
оселі, на дачу добровільної згоди на огляд свого житла? Бажання отримати обвинуваль‑
ний вирок і провести декілька років в колонії? адже саме згода особи на проведення 
огляду житла, в якому є заборонені до обороту предметі або інші докази злочинної 
діяльності, призведе до притягнення особи до кримінальної відповідальності. У випад‑
ку, коли така згода надається особою, яка має досвід притягнення до кримінальної від‑
повідальності та відбування покарання, добровільність її згоди на проведення обшуку 
є ще більше дивною. Таким чином, у всіх випадках надання добровільної згоди на ог‑
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ляд житла або іншого володіння особи, в яких на час обшуку наявні докази злочинної 
діяльності такої особи (або інших осіб — мешканців цього житла), особи свідомо діють 
на шкоду собі чи своїм близьким, за виключенням тих рідких, але імовірних випадків, 
коли особа хоче викрити злочинну діяльність іншої особи.

Підтвердженням недобровільності одержання згоди осіб на огляд свого житла є на‑
ступні заяви таких осіб в процесі їх кримінального переслідування про надання ними 
такої згоди під примусом з боку працівників міліції. Скажіть, будь-ласка, навіщо людині 
давати згоду на огляд своєї оселі, знаючи, що при ньому будуть знайдені предмети, які бу-
дуть використані як підстави для порушення кримінальної справи, а згодом оскаржувати 
ці дії? Чому ці люди після притягнення їх до кримінальної відповідальності в якості обвину-
вачених, а особливо, підсудних, зазвичай, категорично заперечують законність вилучення в 
їх житлі предметів — речових доказів у справі?

на жаль, Верховний Суд України не висловлював свою позицію щодо питання про‑
ведення огляду житла чи іншого володіння особи за згодою його володільця, як, на‑
приклад, це багаторазово робив в своїх рішеннях Верховний Суд Сша, щодо обшуку 
(прим.: стосовно житла в кримінальному процесі США застосовується термін «обшук»).

Відповідно до позиції Верховного Суду Сша в разі, коли обшук проводиться за 
згодою особи, саме сторона обвинувачення несе тягар доведення добровільності на‑
дання такої згоди. Першою необхідною ознакою для визнання згоди на обшук (огляд) 
житла є попереднє інформування особи про її право не давати таку згоду. жодна здоро‑
вомисляча людина, яка заперечує свою винуватість у вчиненні злочину, не може мати 
бажання на обшук поліцією її житла з метою виявлення заборонених предметів, які 
напевно будуть знайдені в цьому житлі. із цього випливає, що коли поліція виявляє в 
житлі особи заборонені предмети, усна згода або письмова згода на обшук не демонст‑
рує її згоду, щонайменше, за відсутності таких надзвичайних обставин, як обізнаність 
із наявністю заборонених предметів.

Таким чином, наші нескладні міркування щодо неможливості добровільного на‑
дання згоди особою на проведення обшуку житла за наявності в ньому доказів її зло‑
чинної діяльності, зроблені на підставі звичайного здорового глузду, співпадають з по‑
ложеннями іноземного прецедентного права.

У практичних працівників кримінальної міліції може виникнути запитання, яким 
чином одержати до порушення кримінальної справи докази злочинної діяльності, якщо 
для їх отримання треба проникнути в житло або інше володіння особи. Відповідь дуже 
проста, і вона міститься в ст. 190 КПК — одержати постанову судді на проведення ог‑
ляду, адже огляд місця події є тою слідчою дією, яка у випадках, що не терплять від‑
кладення, може проводитись на підставі ч. 2 статті 190 КПК України до порушення 
кримінальної справи. а якщо житло чи інше володіння особи не є місцем події, то не‑
має об’єкту для огляду, і в такому разі, за наявності відповідних підстав, можна казати 
про необхідність проведення обшуку житла, який, відповідно до ст. 177 КПК і як слідча 
дія, що пов’язана із застосуванням примусу до володільця житла, не може бути прове‑
дена за згодою особи.

Звичайно, набагато простіше проводити огляд, а фактично, обшук житла, без одер‑
жання судового дозволу, на підставі письмової «згоди» його володільця, з силовим про‑
никненням до житла, але які глобальні наслідки такої практики?

нерозуміння частиною працівників міліції пріоритету конституційного права на 
недоторканність житла перед повноваженнями міліції на проведення дій з метою роз‑
криття злочинів призводить до конфліктних ситуацій, численних скарг громадян, а в 
окремих випадках, як це сталося, зокрема, в Харківській області, навіть до трагічних 
наслідків — загибелі працівника міліції від зброї власника сільського домоволодіння. 
можна передбачити зростання в майбутньому кількості випадків фізичного протисто‑
яння діям працівників міліції з проникнення до житла з боку його мешканців із закріп‑
ленням у свідомості пересічних громадян принципу «мій дім — моя фортеця».
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із нашої судової практики відомо, що в більшості кримінальних справ суд не визнає 
незаконними дії працівників міліції при огляді житла за наявності письмової згоди його 
володільця (і, навіть, за відсутності такої), і справи закінчуються обвинувальним виро‑
ком. але проблеми справедливого судового розгляду, в розумінні Європейської кон‑
венції з прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав 
людини, не є предметами цих слухань. Було б очевидним лицемірством заявляти, що, 
виходячи із результатів розгляду судами кримінальних справ, проблеми з порушенням 
прав людини на недоторканність житла з боку працівників міліції в Україні не існує.

Вважаю, що треба покласти край системному порушенню цього одного із найваж‑
ливіших прав людини, зокрема, шляхом проведення наступних заходів:

1) підготування аналітичного звіту на підставі статистичних даних про кількість ог‑
лядів житла чи іншого володіння особи, здійснених оВС за певний період, та кількості 
наступних заяв осіб про не добровільність згоди на проведення такого огляду.

2) за результатами такого аналітичного звіту заслухати питання про стан дотриман‑
ня прав людини при огляді працівниками міліції житла або іншого володіння особи на 
засіданні громадської ради при мВС України з питань забезпечення прав людини.

3) з метою дотримання передбаченого ст. 30 Конституції України порядку про‑
ведення огляду житла або іншого володіння особи запровадити, як загальне правило, 
практику роботи оВС з таких дій на підставі звернень до суду за дозволом на їх про‑
ведення.

Олександр Букалов

питання зниКнення паспортів затримУваних осіб

За даними дослідження, проведеного правозахисною організацією «Донецький ме‑
моріал», близько половини осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, 
не мають паспортів. За оцінками організації, щороку звільняється з місць позбавлен‑
ня волі до 30 тисяч осіб без паспортів. Такий стан спричиняє чимало проблем для цих 
осіб, коли вони звільняються і намагаються адаптуватися у суспільстві.

Причини відсутності паспортів у засуджених бувають різні, але одна з поширених — це 
те, що у особи при її затриманні міліцією був вилучений паспорт, але потім він зник і 
при прибутті до колонії для відбування покарання особа паспорту вже не має.

У січні 2007 року за ініціативою «Донецького меморіалу» до гУмВС України у 
Донецькій області був направлений список майже на 100 осіб, складений за сприяння 
обласного управління Департаменту з питань виконання покарань у Донецькій облас‑
ті, у яких, з їх слів, паспорти були вилучені працівниками міліції, а потім зникли. Пе‑
ревірка цих відомостей була дуже повільною, деякі райвідділи міліції взагалі не надали 
результатів перевірки. Ті, що надали, сповіщали, начебто всі паспорти були передані зі 
справами до суду. Після направлення відповідних запитів до судів паспорти декількох 
осіб були знайдені у кримінальних справах, які знаходились у судах. але щодо біль‑
шості випадків суди повідомили, що паспортів від міліції не отримували. Розбіжності у 
даних судів та міліції дають підстави для виправданих сумнівів, що перевірка міліцією 
була проведена ретельно.

Було проведено додаткове розслідування, але будь‑яких конкретних результатів 
воно теж не дало. Тим не менше, гУмВС України у Донецькій області видало вказів‑
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ку, якою звернуло увагу працівників міліції на необхідність дуже уважно ставитись до 
документів, які вилучаються працівниками міліції у затриманих осіб.

але практика вилучення паспортів без їх належної фіксації залишається. Така прак‑
тика є незаконною, вона створює умови для зловживання вилученими і не повернути‑
ми громадянам паспортами. Довести факт вилучення паспорту при затриманні, якщо 
цей факт не був зафіксований, потім вкрай важко. Відсутність фіксації вилучення (або 
невилучення) паспорту при затриманні полишає і працівників міліції аргументів у ви‑
падках, коли особа неправдиво звинувачує міліцію у вилученні у неї паспорту.

Для забезпечення прав громадян при вилученні у них паспортів при затриман‑
ні, для збереження паспортів і подальшого їх повернення громадянам, а також для 
убезпечення працівників міліції від неправдивих звинувачень у вилученні паспортів 
при затриманні необхідно вжити упереджувальні заходи. найефективнішим вбачається 
обов’язкове фіксування у протоколі затримання особи всіх документів, які у неї вилу‑
чаються, особливо паспорту, та свідоме засвідчення цього факту підписом затриманого. 
можливі додатково й інші заходи. Варто розглянути доцільність, допустимість та мож‑
ливість перевіряти ситуацію з відношенням до паспортів затриманих осіб під час моні‑
торингових візитів мобільних груп.

Александр Зинченков

соблюдение заКонодательства сотрУдниКами мвд УКраины 
при сборе КонФиденциальных данных 

(в т. ч. даКтилосКопировании и ФотограФировании) 
представителей сеКсУальных меньшинств

В своем выступлении я хотел бы затронуть проблему сбора милицией конфиденци‑
альных данных на представителей сексуальных меньшинств в Украине.

наша организация уже несколько лет проводит непрерывный мониторинг соблю‑
дения прав человека в отношении геев и лесбиянок. За это время нам удалось получить 
данные о том, что в ряде крупных городов, таких как Днепропетровск, Донецк, Киев, 
луганск, львов, одесса, Симферополь, черкассы, Харьков, милиция собирает контак‑
тную информацию о гомосексуалах (паспортные данные, номера телефонов, адреса 
проживания), снимает отпечатки пальцев и фотографирует этих людей. В ряде случаев 
наши респонденты говорили о том, что в милиции им показывали альбомы, которые 
ведутся на геев (впрочем, как и на представителей других маргинализированых соци‑
альных групп). Большинство такого рода данных собрано с нарушением процессуаль‑
ных норм, а иногда сопровождается шантажом и угрозами со стороны работников пра‑
воохранительных органов.

Приведу пару свежих примеров.
Самый вопиющий за последнее время случай произошел в апреле этого года в сто‑

лице, когда сотрудники голосеевского РоВД, в рамках расследования одного уголов‑
ного дела, устроили облаву в гей‑клубе и насильно препроводили всех его посетителей 
для дачи свидетельских показаний в райотдел, что уже само по себе явилось наруше‑
нием процессуальных норм. Там у всех были сняты отпечатки пальцев, также все они 
были сфотографированы. Хотелось бы знать, с какой целью проводился сбор конфи‑
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денциальной информации в этом случае, и какими нормативными актами руководс‑
твовались сотрудники милиции…

Также интересно было бы узнать, на каком основании эти данные продолжают хра‑
ниться в органах внутренних дел, чему тоже есть косвенные свидетельства. насколько 
известно, украинское законодательство, включая приказ мВД о ведении дактилоско‑
пического учета, четко определяет перечень лиц, у которых милиция может снимать 
отпечатки пальцев. лица, даже насильно, привлеченные для дачи свидетельских пока‑
заний, в этот перечень не попадают.

еще один эпизод. В черкассах Вич‑сервисная организация «гей‑альянс — чер‑
кассы» проводит профилактическую работу среди геев в местах, где они традиционно 
собираются, в частности, в городском парке. Работа заключается в распространении 
профилактических пакетов. Патрулирующие там сотрудники ППС неоднократно ос‑
танавливали волонтеров этой организации, проверяли их документы, рылись в вещах, 
просматривали и переписывали номера телефонов из их мобильников.

К сожалению, подобная практика применяется сотрудниками мВД во многих горо‑
дах Украины, а первые данные о незаконном сборе конфиденциальной информации от‑
носятся еще к 1998 г. Таким образом, мы можем утверждать, что это стало системой.

одним из вероятных последствий таких действий может стать то, что гомосексуа‑
лы снова уйдут в «подполье», перестанут быть видимыми даже для Вич‑сервисных ор‑
ганизаций. В этом случае одна из групп риска в плане распространения Вич‑СПиДа 
перестанет быть достижимой для проведения профилактической работы.

можно долго рассуждать о причинах этой практики, но, на наш взгляд, важнее оп‑
ределить шаги, которые могут привести к ее прекращению.

Думается, инициатива подобной практики исходит все‑таки не снизу, поэтому, 
прежде всего, это может быть распоряжение на уровне министерства о запрете неза‑
конного сбора подобных баз данных и уничтожении уже имеющихся.

В связи с вышесказанным было бы важно проводить эффективные расследования 
таких инцидентов и привлекать виновных к дисциплинарной ответственности, а так‑
же ввести представителей общественных правозащитных лесби‑геевских организаций в 
состав общественных советов при органах мВД.

Вместе с тем было бы важно обучить сотрудников милиции, прежде всего, опера‑
тивно‑следственных подразделений и ППС, толерантному отношению к представите‑
лям сексуальных меньшинств.

Святослав Шеремет

навчальні посібниКи яК джерело ФормУвання дисКримінаційного ставлення 
правоохоронців до представниКів лгбт-спільноти

«У військовослужбовців можуть мати місце такі сексуальні збочення, як гомосексу-
алізм...». Так стверджується в новому навчальному посібнику 2008 року для українсь‑
ких вузів I–IV рівнів акредитації. цю книгу видано одразу під «шапкою» чотирьох 
відомств — міністерств оборони, внутрішніх справ, освіти і науки, а також Державної 
прикордонної служби.

як відомо, уряд України більше п’ятнадцяти років тому — за прем’єра Пустовой‑
тенка 1993 року — постановив перейти на універсальну міжнародну класифікацію хво‑
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роб десятого перегляду — мКХ‑10. У цьому масивному керівному документі чорним 
по білому написано: «Сексуальна орієнтація як така не повинна розглядатися як розлад». 
Себто гомосексуальність як така не є ані розладом, ані захворюванням, ані девіацією 
(збоченням). Причому гомосексуальність було виключено з категорії сексуальних роз‑
ладів іще до того, як Україна стала незалежною.

Таке враження, що про відповідну урядову постанову та формулювання мКХ‑10 
в мВС та в міносвіти або не знають, або не хочуть знати. адже книгу схвалено (!) та 
рекомендовано (!) до видання Вченою радою академії управління мВС, а також реко‑
мендовано міністерством освіти і науки України.

До речі, гомосексуальність уже давно не є в Україні підставою для відмови юнакам 
у призові на строкову військову службу: геї в нашій країні повинні служити в армії 
на загальних підставах з іншими здоровими (!) людьми. Те саме стосується системи 
мВС: гомосексуальність не є протипоказанням для роботи в лавах правоохоронних 
органів.

Згаданий скандальний посібник видано під назвою «Формування лідерства і при‑
хильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохо‑
ронних органів України». а скандальним він став тому, що про нього у відповідних 
барвах уже розповідали медіа, зокрема, впливові інтернет‑портали «Кореспондент» і 
«оглядач».

нагадаю, що 2005 року міноборони України офіційно заявило: «Необхідність при-
йняття необхідних заходів проти дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації в цілому 
з розумінням сприймається військовослужбовцями. Тому одним з напрямків діяльності ор-
ганів військового управління повинне стати […] досконале знання стану справ та поперед-
ження випадків дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації».

Такий словесний реверанс у бік лгБТ‑спільноти з боку силового відомства був за‑
кономірним. адже ще 2000 року Парламентська асамблея Ради Європи, до якої вхо‑
дить Україна, ухвалила рекомендацію № 1474, адресовану, зокрема, й нашій країні, де 
закликала держави‑члени «вжити практичних заходів для боротьби із проявами гомо-
фобії, особливо […] у збройних силах і правоохоронних органах, у судових інстанціях […], 
організувати для цього базові освітні програми й спеціальні просвітницькі курси».

Тепер подивімося, як європейська та світова спільнота оцінює роботу правоохорон‑
них органів нашої країни в галузі дотримання прав лгБТ.

2008 року Європейська Комісія підготувала для Ради Європейського Союзу та Євро‑
пейського Парламенту звіт «Здійснення Європейської політики сусідства у 2007 році», 
у додатку до якого, присвяченому Україні, зокрема, зазначено, що «продовжує надхо-
дити інформація про випадки агресії з боку представників міліції до осіб, які належать до 
сексуальних меншин».

Тепер про Звіт Державного департаменту Сша про дотримання прав людини в 
країнах світу за 2008 рік. У розділі про Україну зазначено, що проблеми в галузі пору‑
шення прав та дискримінації включають «безперестанні зловживання й порушення прав 
геїв з боку міліції, погрози розголосити інформацію про сексуальну орієнтацію геїв членам 
родини та працедавцеві».

До чого я веду. а веду я до того, що допоки в українських підручниках для міліції та 
військовиків ітиметься про гомосексуальність як про збочення, ми не можемо сподіватися 
на адекватне ставлення з боку правоохоронців до громадян-гомосексуалів. адже самого 
твердження, що геї — це збоченці, достатньо для формування негативного, гомофоб‑
ного ставлення службовців «силових» відомств до представників лгБТ‑спільноти. ось 
де знаходяться один із коренів дискримінації, стигматизації, неповаги, утисків, факти 
яких постійно фіксує лгБТ‑рух.

Звісно, гей‑організації не споглядають мовчки за тим, що відбувається навколо. Во‑
сени минулого року ми дали змістовний сигнал міністерству внутрішніх справ, коли 
довели до відома центрального апарату міністерства наші пропозиції щодо недопущен‑
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ня дискримінації на підставі сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. наші 
пропозиції становили великий за обсягом документ, на який, на жаль, мВС відреагу‑
вало дуже кволо. Більше того, дії, про неприпустимість яких ми попереджали, продов‑
жували й продовжують вчинятися надалі.

Після останньої резонансної події — облави на відвідувачів столичного гей‑клубу 
«андрогін» — нами було ініційовано розслідування незаконних дій правоохоронців ор‑
ганами прокуратури. До речі, вбивство, що виступило формальним приводом для за‑
тримання великої кількості геїв у клубі «андрогін», дальшого їх дактилоскопування та 
фотографування, — донині не розкрито.

Повернімося на нашого горезвісного навчального посібника. Зараз готуються 
офіційні звернення до академії управління мВС та міністерства освіти і науки з вимо‑
гами скасувати їхні рекомендаційні рішення про впровадження цієї книги в навчальний 
процес і вилучити тираж посібника з обігу.

Зі свого боку, лгБТ‑організації — а їх в Україні зараз 21 — відкриті для діалогу та 
співпраці с правоохоронними органами. ми можемо надавати ефективну консульта‑
ційну допомогу в розслідуванні кримінальних злочинів на ґрунті гомосексуальності. До 
речі, одне з останніх убивств чоловіка‑гея, що сталося в Києві, було розкрито завдяки 
залученню до розслідування представника гей‑спільноти. отже, правоохоронці можуть 
звертатися до нас по допомогу у відповідних ситуаціях.

Олена Максименко

забезпечення овс права людини на вільне віросповідання: 
проблеми та шляхи вирішення

У складних умовах нинішнього перебування нашої держави суспільство потребує 
високої захищеності правоохоронними органами. одне з центральних місць в системі 
правоохоронних органів займають органи внутрішніх справ, які забезпечують вико‑
нання значного обсягу роботи з охорони громадського порядку, зміцнення законності, 
захисту прав і свобод людини, охорони законних інтересів державних і недержавних 
підприємств, організацій різних форм власності й трудових колективів, у боротьбі зі 
злочинністю та правопорушеннями.

У Конституції України закріплено широкий спектр політичних, економічних, со‑
ціальних, культурних прав людини і громадянина, які є основними підвалинами де‑
мократичного суспільства і головними умовами прогресу і розвитку кожної людини, 
розбудови правової держави.

на сьогодні відкритою є проблема забезпечення органами внутрішніх справ пра‑
ва кожної людини на свободу віросповідання, вільне вираження своїх поглядів і пере‑
конань, що безперечно є виразником плюралізму, терпимості та широкості поглядів в 
будь‑якому демократичному суспільстві.

В науковій літературі теретики зазначають, що прво на свободу віросповідання 
складає:

— право пиймати релігію чи інші переконання;
— право змінювати свої релігійні чи інші переконання;
— право сповідувати будь‑яку релігію;
— право не сповідувати жодної релігії;
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— право на релігійну та (або) світську освіту;
— право на заміну виконання окремих юридичних обов»язків, несумісних із релігійни‑

ми чи іншими переконаннями людини.
За даними українського уряду, в країні існує 33 000 релігійних організацій, які пред‑

ставляють 55 конфесій.
За офіційною статистикою, 52 відсотка всіх релігійних груп країни складають пра‑

вославні християнські організації. найбільша їхня частина належить до Української 
Православної церкви (московський Патріархат) (УПц (мП)) зі значною присутністю 
в усіх регіонах країни, за винятком івано‑Франківської, львівської та Тернопільської 
областей. УПц (мП) називає себе Українською Православною церквою і офіційно за‑
реєстрована під цією ж назвою. Другою за розміром православною християнською ор‑
ганізацією є Українська Православна церква Київського Патріархату (УПц‑КП), біль‑
шість вірних якої мешкають у західних і деяких центральних областях України. УПц не 
визнає Українську Православну церкву Київського Патріархату. найменшою із трьох 
православних церков є Українська автокефальна Православна церква (УаПц), 70 від‑
сотків віруючих якої знаходяться у західній частині України.

Другою за розміром релігійною групою країни і найбільшою у західних регіонах є 
Українська греко‑Католицька церква (УгКц). чисельність віруючих цієї церкви скла‑
дає приблизно 4 мільйони осіб. із восьми західних областей громади УгКц складають 
переважну більшість лише у львівській, івано‑Франківській та Тернопільській облас‑
тях, в той час як більшість віруючих у західній частині України становлять віруючі трьох 
православних церков.

За даними деяких мусульманських лідерів, в Україні знаходяться 2 мільйони му‑
сульман, хоча, за офіційною статистикою та інформацією незалежних дослідницьких 
центрів, у країні їх нараховується 500 000. Переважну більшість мусульман складають 
кримські татари (близько 300 000), які серед етнічних груп Криму за своєю чисельністю 
посідають третє місце. Кримські татари мають свій власний орган управління (меджліс 
кримськотатарського народу ) і свою рідну мову (кримськотатарську). найбільша етніч‑
на група Криму — росіяни, вони належать переважно до УПц (мП).

Римо‑католицька церква (РКц) із приблизно одним мільйоном віруючих є тради‑
ційно присутньою в історичних осередках громадян польського походження, які меш‑
кають переважно у центральних і західних регіонах України.

До груп, що складають менше 5 відсотків населення, належать члени Всеукраїнсь‑
кого Союзу церков євангельських християн‑баптистів, іудеї, англіканці, кальвіністи, 
свідки ієгови, лютерани, методисти, мормони (члени церкви ісуса Христа Святих ос‑
танніх днів), п’ятидесятники, пресвітеріани, адвентисти, буддісти і послідовники Това‑
риства свідомості Крішни.

між згаданими офіційно діючими релігійними об’єднаннями точаться постійні 
дискусії та виникають серйозні конфлікти, на улагодження яких залучаються органи 
внутрішніх справ України. Виходячи зі змісту Законів та теортичних досліджень, основ‑
ним завданням оВС при взаємодії з релігійними течіями є забезпечення громадського 
порядку та можливості кожної людини сповідувати її релігію.

не вдаючись в ретельний аналіз вказаних релігійних прав, зауважимо, що з ме‑
тою їхнього забезпечення слід дотримуватись наступних вимог у правоохоронній діяль‑
ності:

1) Втручатись (обмежувати) у здійснення цих прав неможливо інакше, ніж від‑
повідно до закону і з метою: а) запобігти заворушенням чи злочину; б) захисту гро‑
мадського порядку, здоров’я чи моралі; в) захисту прав і свобод інших осіб; г) для 
підтримання авторитету і безсоронності правосуддя; д) захисту інтересів національної 
безпеки, територіальної цілісності України; є) у разі, якщо вони здійснюються із засто‑
суванням силових засобів чи зброї, мають на меті захоплення приміщень державних 
органів тощо.



�0�

6. право на приватність та інші особисті права (аспекти, що стосуються мвс)

2) працівники оВС не можуть:
а) розголошувати будь‑яку інформацію, яка може призвести до вказівки на особу 

неповнолітнього правопорушника без його згоди чи згоди його представників;
б) використовувати окремі релігійні ритуали для отримання відомостей про право‑

порушника чи підозрюваного («тайна сповіді» захищена ст. 3 Закону про свободу 
совісті);

в) залучати до виконання оперативно‑розшукових завдань священнослужителів 
(ст. 11 Закону «Про операивно‑розшукову діяльність»).;

отже, як свідчить статистика, в Україні діє значна кількість різних релігійних напря‑
мів, злагоджене функціонування яких має бути забезпечено органами внутрішніх справ, які 
згідно з нормою Закону захищають права кожної людини.

Таким чином, у нашому суспільстві з перших днів розбудови самостійної держави 
здійснюється спроба організувати належне духовне буття народу, але поки що не зап‑
ропоновано механізму, який би на загальнодержавному рівні визначав політико‑юри‑
дичні, організаційні та інші основи співпраці релігії та силових структур. Право людини 
на свободу віросповідання забезпечується оВС відповідно до діючого національного та 
міжнародного законодавства.

Забезпечення права людини на вільне віросповідання — це створення умов для 
здійснення даного права людини. Воно містить такі три «елементи» (напрями держав‑
ної діяльності): сприяння реалізації зазначеного права людини (шляхом позитивно‑
го впливу на формування його загальносоціальних гарантій); охорона права (шляхом 
вжиття заходів, зокрема юридичних, для попередження, профілактики порушень прав 
і свобод людини); захист права (відновлення порушеного правомірного стану, притяг‑
нення порушників до юридичної відповідальності).

основними напрямами органів внутрішніх справ України відповідно до покладених 
на них завдань із забезпечення реалізації державної політики щодо боротьби зі злочин‑
ністю, в тому числі, із забезпечення права людини на вільне вросповідання, в нашій 
державі визначено основні сфери діяльності підпорядкованих органів, підрозділів і ус‑
танов та ефективні засоби й методи виконання покладених на них завдань; організація 
роботи з охорони громадського порядку, запобігання та припинення адміністративних 
правопорушень; організація здійснення профілактичних та оперативно‑розшукових за‑
ходів щодо запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів; забезпечення 
профілактики правопорушень, внесення до центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ і організацій подання про необхідність усунення причин 
та умов, що сприяють вчиненню правопорушень; участь у наукових, кримінологічних 
і соціологічних дослідженнях, у розробках на їх основі державних програм боротьби зі 
злочинністю і охорони правопорядку; організація інформаційно‑аналітичного забезпе‑
чення діяльності та інші.

З метою вирішення окресленої проблеми пропонуємо проводити наукові конфе‑
ренції із залученням представників громадських організацій, активу релігійних течій, 
працівників практичних підрозділів органів внутрішніх справ і представників органів 
державної влади з метою вироблення стратегії удосконалення законодавства та ство‑
рення механізму забезпечення права кожної людини на вільне віросповідання.
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7 право на Доступ До інформації, 
яКа знаХоДиться в розпоряДженні мвс

Євген Захаров

достУп до інФормації в органах внУтрішніх справ. оКремі аспеКти

Харківська правозахисна група починала привчати органи державної влади України 
інформувати про свою діяльність і надавати інформацію за запитами у 1993 р. Тоді ситу‑
ація із доступом до інформації була зовсім поганою. Відомча статистика ховалася за гри‑
фами «для службового користування», а отримання відповіді на запит залежало тільки 
від сумлінності і бажання конкретного чиновника, до якого цей запит потрапляв. Пану‑
вали відписки і поради звернутися до іншого органу влади. особливо дратували мініс‑
терства і відомства запити щодо статистики незаконних дій їхніх власних працівників і 
покарання за ці незаконні дії. а якщо така інформація подавалася в засобах масової ін‑
формації, то наслідком часто був позов про захист честі, гідності й ділової репутації. До 
кінця 90‑х років суди такі позови масово задовольняли. частими були позови від офі‑
церів міліції, опис дій яких потрапляв до публічної сфери: керівництво вимагало від них 
або довести в суді, що поширена інформація не відповідає дійсності, або звільнитися.

я добре пам’ятаю, яке враження справила наша 274‑сторінкова книга «Проти кату‑
вань» 2001 року з описом повідомлень про випадки катування та поганого поводження 
за період квітень 1997 — квітень 2001 р. СБУ запросила у ХПг тридцять примірників 
і дала завдання усім своїм регіональним відділенням перевірити викладені факти, що 
стосуються їхніх регіонів. Керівництво Департаменту виконання покарань зробило виг‑
ляд, що це його не стосується. Тодішнє керівництво мВС заперечувало викладене: мо‑
вляв, там тільки 5% інформації підтверджується. Поступово цей відсоток зріс до 27%. 
а насправді, як пізніше виявилося, кожен випадок, наведений в книзі, окремо розслі‑
дувався, і наслідком були засоби дисциплінарного покарання. жодного судового позову 
ми не отримали, бо не включали в книгу дані, достовірність яких була сумнівною.

Проблема катувань стала тоді публічною. Усі Змі почали друкувати повідомлення 
про подібні факти. Результатом стало розсекречування даних про незаконні дії працівни‑
ків органів внутрішніх справ і регулярні повідомлення керівництва мВС про покарання 
винних. Регулярні інформаційні запити до регіональних управлінь мВС і міністерства 
щодо діяльності органів внутрішніх справ, які подавала ХПг, спочатку сама, а потім ра‑
зом з партнерами, поступово привчили мВС відповідати на запити і звернення. Дослід‑
ження щодо доступу до інформації в Україні, які були проведені ХПг разом з 21 парт‑
нерськими організаціями протягом 2006‑2007 рр. і узагальнені у виданні «Право на доступ 
до інформації: теорія і практика», показали, що мВС є найбільш відкритим органом вла‑
ди серед інших правоохоронних органів. У якості виконання Закону «Про інформацію» 
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він поступається, за нашими спостереженнями, тільки Державній судовій адміністрації. 
але вказане дослідження виявило ряд проблем, які потребують вирішення. одна з таких 
проблем — недоступність багатьох внутрішніх нормативно‑правових актів (нПа) мВС.

Станом на початок липня цього року на сайті мВС розміщені основні закони, які не‑
обхідні для діяльності мВС, міжнародні угоди мВС, регуляторні акти та 482 внутрішніх 
нПа, останній з яких датувався 20 липня 2006 року. Водночас кількість нПа, ухвалених 
мВС, сягає декількох десятків тисяч. лише невелика частина з них зареєстрована в мініс‑
терстві юстиції. неодноразово виникали ситуації, коли працівники оВС навіть не знали 
про накази мВС, якими вони повинні були керуватися в своїх діях. Так, робоча група, 
яка займалася питанням щодо незаконно затриманого в Вінниці громадянина РФ михай‑
ла гангана, виявила низку наказів, які стосувалися затримання іноземців, і про існування 
яких працівники Вінницького обласного управління мВС навіть і не підозрювали.

отже, необхідним є складення єдиного реєстру нормативних актів мВС в інтернеті 
з подальшим забезпеченням відкритого доступу до відкритих нПа. це завдання треба 
виконувати поетапно. По‑перше, треба скласти список усіх нПа. По‑друге, перевес‑
ти його в електронний вигляд. По‑третє, поступово заносити на сайт мВС ті нПа, 
які там відсутні, насамперед, зареєстровані в міністерстві юстиції — їх можна взяти 
з комп’ютерної правової системи «ліга:Закон», куди вони потрапляють автоматично. 
По‑четверте, треба зробити зручний інтерфейс для пошуку потрібних документів.

що ж стосується, умовно кажучи, частково відкритих документів, тобто докумен‑
тів, частина яких є відкритою, а частина даних з яких не може бути надана, то мВС 
має опанувати відомий принцип свободи інформації «Засекречується інформація, а не 
документ». необхідно переглянути усі внутрішні нормативні акти мВС з грифом «Для 
службового користування» (ДСК) під кутом зору цього принципу і визначити, яка час‑
тина цих документів є відкритою і може надаватися за запитом. Застосування грифу 
обмеження доступу ДСК для деяких актів взагалі є сумнівним. наприклад, навіщо гриф 
ДСК має наказ, яким регламентуються правила поведінки затриманих в іТТ (нещодав‑
но цей гриф був знятий), наказ, яким регламентується праця судової міліції?

Звичайно, для втілення такої практики необхідно закріпити вказаний принцип в 
законі. Зауважу, що підготовлена ХПг нова редакці змін та доповнень до Закону Ук‑
раїни «Про інформацію» враховує сучасні підходи щодо свободи інформації і, зокрема, 
вказані особливості реалізації доступу до інформації.

Катерина Левченко

аргУменти на Користь внесення змін до наКазУ мвс УКраїни № 1177 
від 10.10.2004 р. «про затвердження положення про порядоК роботи 

зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийомУ 
в системі міністерства внУтрішніх справ УКраїни» 

для реалізації права громадян на достУп до інФормації

Право громадян на отримання інформації про діяльність органів державної влади 
є одним з базових прав. Воно гарантується як міжнародними документами, ратифіко‑
ваними Україною (ст.ст. 18 та 19 міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права), так і національним законодавством, включаючи Конституцію України, Закони 
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України «Про інформацію» [1], «Про звернення громадян» [2], іншими нормативни‑
ми документами. Заклики до необхідності його дотримання з боку державних структур 
містяться в низці документів Ради Європи, зокрема, в рекомендаціях «Про доступ до 
офіційних документів» [3], «Про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні 
органів влади», «Про Повідомлення третім сторонам персональних даних, які зберіга‑
ються в державних органах», «Про доступ до офіційних документів»; Резолюції ПаРЄ 
«Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» [4] тощо.

Так, ст. 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію. Ст. 9 Закону «Про інформацію» говорить, 
що «всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інфор‑
мацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та 
зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних 
інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація права на інформацію громадянами, 
юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні, еко‑
номічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших 
громадян, права та інтереси юридичних осіб. Кожному громадянину забезпечується 
вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбаче‑
них законами України».

Право громадян на інформацію є подвійним: з одного боку, це право на отриман‑
ня інформації, з іншого, це право на збереження особистої інформації (право на при‑
ватність). Саме з такого подвійного змісту права на інформацію витікають практичні 
колізії, які фіксуються в практичній діяльності органів внутрішніх справ України.

Так, аналіз практики підготовки відповідей керівництвом оВС на звернення та 
клопотання громадян, які стосуються отримання інформації щодо заходів реагування 
керівництвом відповідних оВС на їх попередні скарги на неправомірні дії по відношен‑
ню до них з боку працівників міліції, в разі, коли такі неправомірні дії були підтверд‑
жені (повністю або частково), показує, що нерідко такі звернення громадян не задо‑
вольняються, або задовольняються не в повному обсязі, що, зі свого боку, призводить 
до порушення прав громадян на доступ до інформації.

Так, коли заявник бажає отримати інформацію щодо здійснених за результатами 
службової перевірки заходів, щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
винних осіб, йому відмовляється на підставі ст. 31 Закону України «Про інформацію» 
та наказу мВС України № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження Положення про по‑
рядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі 
міністерства внутрішніх справ України» (п. 9.2). наказ затверджено в міністерстві юс‑
тиції України 26 жовтня 2004 р. за № 1361/9960.

аргументом при цьому є те, що надання інформації про зміст подібних наказів по‑
рушує права на особисту інформацію тих працівників міліції, яких вони стосуються, і 
що факт надання такої інформації може бути оскарженим ними в судовому порядку.

Дійсно, стаття 31 Закону України «Про інформацію» містить норму, відповідно до 
якої «забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних від‑
повідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими 
особами». Пункт 9.2. наказу мВС України № 1177 фактично повторює це положення: 
«забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповід‑
но до законодавства» [5].

але перелічені закони містять норми й іншого плану, які гарантують доступ грома‑
дян до інформації, в тому числі й конфіденційної інформації про особу. ці норми за‑
кріплені в статті 32 Конституції України: «не допускається збирання, зберігання, вико‑
ристання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини» — (виділено автором).
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Закон України «Про інформацію» також містить наступні норми, які закріплю‑
ють права громадян на отримання інформації стосовно дій або бездіяльності посадо‑
вих осіб, представників органів державної влади, що призвели до порушення їх прав. 
Стаття 30 чітко визначає, що не може визначатися як інформація з обмеженим доступом, 
або конфіденційна інформація, що є власністю держави і знаходиться в користуванні 
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності, яка стосується, в тому числі, «стану справ із правами 
і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень», а також про «неза‑
конні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 
службових осіб». ця ж стаття конкретизує норму статті 32 Конституції України щодо 
можливості поширення інформації з обмеженим доступом без згоди її власника, «якщо 
ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом громадського інте‑
ресу і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на 
її захист». Відмова в доступі до такої інформації, або приховування її можуть бути ос‑
каржені до суду (ст. 31 Закону «Про інформацію»). особа звільняється від відповідаль‑
ності за розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця 
інформація є суспільно значимою (ст. 47 цього ж закону).

Стаття 35 Закону «Про інформацію» гарантує громадянам право на оскарження від‑
мови у наданні інформації за допомогою суду. «якщо на скаргу, подану до органу ви‑
щого рівня, дається негативна відповідь, запитувач має право оскаржити цю відмову до 
суду. У разі, коли запитувач звернувся до суду, обов’язок доводити законність відмови 
чи відстрочки задоволення запиту покладається на відповідача — державну установу.

Суд має право для забезпечення повноти та об’єктивності розгляду справи запитати 
офіційні документи у можливості ознайомлення з якими було відмовлено, і, вивчив‑
ши їх, прийняти рішення про обґрунтованість (або необґрунтованість) дій посадових 
осіб державної установи. якщо відмову або відстрочку визнано необґрунтованою, суд 
зобов’язує державну установу надати запитувачу змогу ознайомитися з офіційним до‑
кументом і постановляє окрему ухвалу щодо посадових осіб, які відмовили заявнику. 
необґрунтована відмова у наданні можливості для ознайомлення з офіційними доку‑
ментами або порушення визначеного терміну її надання без поважних причин тягнуть 
за собою дисциплінарну або іншу відповідальність посадових осіб державних установ 
у порядку, встановленому законами України». Крім того, «запитувачі мають право ро‑
бити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, 
записувати текст на магнітну плівку тощо».

Стаття 48 повторно закріплює право на судовий порядок оскарження неотримання 
інформації: «у разі незадоволення скарги, поданої до органу вищого рівня, заінтересо‑
ваний громадянин або юридична особа мають право оскаржити протиправні дії поса‑
дових осіб до суду».

необґрунтована відмова від надання відповідної інформації, а також необґрунтова‑
не віднесення окремих видів інформації до категорії відомостей з обмеженим доступом 
тягне за собою «дисциплінарну, цивільно‑правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно з законодавством України» (ст. 41 Закону «Про інформацію»).

Відповідно до статті 18 Закону України «Про звернення громадян», громадяни, які 
подали скарги, мають право знайомитися з матеріалами перевірки, а також бути при‑
сутнім при розгляді заяви чи скарги.

наведені вище тексти статей Закону України «Про інформацію», а також Закону 
України «Про звернення громадян» красномовно свідчать, що обмеження прав грома‑
дян в доступі до інформації, яка міститься у відомчих наказах щодо заходів реагування 
на скарги, суперечать чинному законодавству України.

Закріплене в статті 32 Конституції України, законах України «Про інформації» та 
«Про звернення громадян» право на поширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди в інтересах прав людини має лежати в основі підходу мВС України щодо 
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надання інформації громадянам. Водночас, відомчий наказ мВС України № 1177 від 
10.10.2004 року, в п. 9.2. не відповідає нормам Конституції України та чинного законо‑
давства в частині дотримання права громадян на отримання інформації, яка стосується 
їх прав, і має бути змінений у відповідності до Конституції України, законів України 
«Про інформацію» та «Про звернення громадян». ці зміни мають стосуватися перш за 
все визначенню механізму ознайомлення громадян з текстами наказів та інших доку‑
ментів, які стосуються прав громадян та становлять великий суспільний інтерес. Тим 
більше, що внесення змін до наказу № 1177 є одним з пунктів Плану заходів мВС Ук‑
раїни на виконання рекомендацій, які були висловлені в доповіді стосовно дотримання 
прав людини в Україні Комісаром Ради Європи з прав людини Т.Хаммербергом [6].

Затримка у приведенні відомчого наказу № 1177 у відповідність із нормами чинно‑
го законодавства є серйозною перешкодою на шляху до реалізації права громадян на 
законний доступ до інформації. Крім того, він призводить до зростання кількості пов‑
торних звернень громадян до органів внутрішніх справ, зростання кількості скарг на 
оВС з цього приводу, які надходять на адресу прокуратури та Уповноваженого Верхов‑
ної Ради з прав людини, що не сприятиме покращенню іміджу міліції України.

нагальною потребою практичного застосування норм статті 31 Закону України 
«Про інформацію» є також звернення до Конституційного Суду України з поданням 
про роз’яснення механізму їх застосування в інтересах прав людини.
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8 свобоДа мирниХ зібрань, 
свобоДа об’єДнань і Діяльність мвс

Володимир Чемерис

свобода мирних зібрань і діяльність мвс

1. пРотяГоМ 2008-2009 РоКіВ СпоСтеРіГаєтьСя ЗБільшення поРУшень 

СВоБоДи ЗіБРань З БоКУ Міліції

Свобода зібрань поруч із свободою совісті і свободою слова і вибору — одне з 
фундаментальних прав людини. Перефразовуючи класика, можна сказати, що свобода 
зібрань є локомотивом історії: достатньо згадати «студентське голосування на граніті» 
(1990), акції проти гКчП (1991), «Україну без Кучми» (2000‑2001), події 2004 року. Всі 
ці події призводили до кардинальних змін в українському суспільстві, які означали чер‑
гові кроки до більш демократичного і правового устрою.

між тим ми можемо спостерігати як протягом цього часу люди, які приходили до 
влади навіть у результаті масових акцій, намагалися їх обмежити заради того, щоб збе‑
регти своє становище. головними суб’єктами порушень свободи зібрань в Україні є 
оВС, суди та органи місцевого самоврядування.

За результатами моніторингу дотримання свободи зібрань в Україні, який прово‑
дить інститут «Республіка» з 2003 року, спостерігаються такі тенденції: 

— значні порушення права щодо зібрань із соціальними вимогами у 2003‑04 роках;
— різке збільшення заборон та розгонів мітингів з опозиційними вимогами до но‑

вої (з 2005 року президентом став В. Ющенко, а міністром внутрішніх справ — 
Ю. луценко) влади у 2005‑06 роках;

— різке зменшення порушень свободи зібрань у 2007 році (тоді міністром внутрішніх 
справ був В. цушко);

— чергове зростання порушень свободи зібрань з боку міліції (до міністерства по‑
вернувся Ю. луценко) у 2008‑2009 роках.

як свідчать дані ДгБ мВС, 2008 року кількість зібрань з політичними вимогами 
значно зменшилась порівняно з 2007‑м (тоді були велелюдні мітинги як «за», так і 
«проти» розпуску президентом парламенту). Проте, на відміну від 2008 року, 2007‑го мі‑
тинги політичних противників уряду або мітинги противників «щільної забудови міст» 
(тобто, противників великих будівельних компаній) могли проходити вільно. Дані «Рес‑
публіки» (мВС не веде статистику власних порушень свободи зібрань, навіть кількості 
розігнаних мітингів) свідчать, що, починаючи з 2008‑го року, навіть попри загальне 
зменшення кількості зібрань, кількість силових дій міліції щодо мирних зібрань зрос‑
ла. ці силові дії стосувалися навіть не тільки безпосередніх учасників зібрань, а й жур‑
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налістів, які виконували свій професійний обов’язок на місці зібрань (2.10.08 міліціо‑
нери нанесли травми журналістові, а 17.10.08 затримали 8 журналістів попри те, що ті 
пред’явили свої посвідчення).

Більше того, на початку 2009‑го року перший віце‑прем’єр та міністр мВС орієнту‑
вали колегію мВС на силові дії щодо можливих акцій протесту українських громадян, 
а «навчання» спецпідрозділів мВС у лютому того ж року в Криму («навчання» були 
присвячені не захисту громадянських прав, а застосуванню спецзасобів проти мітин‑
гувальників), увінчалися безпідставним вторгненням бійців «Беркуту» до помешкання 
мирного мешканця Криму, яке завершилося ампутацією руки громадянина.

на додачу, у грудні 2008‑го заступник міністра мВС з громадської безпеки о. Сав‑
ченко (керував діями київської міліції під час розгону демократичної акції «Україна без 
Кучми»), як і в часи президентства Кучми закликав українських громадян не користу‑
ватися своїм конституційним правом на мирні зібрання.

але й це ще не все. У відповідь на заклики громадської організації меджліс крим‑
сько‑татарського народу провести заходи протесту проти свавілля міліції (проведення 
таких заходів гарантується ст.39 Конституції України), кримський главк мВС України 
заявив: «Заклики Меджлісу до проведення “масових акцій протесту проти свавілля і безза-
коння, що здійснюється співробітниками міліції стосовно мирних громадян”, є кримінально 
караними діяннями, і при здійсненні таких акцій вони присікатимуться, а їх активні учас-
ники притягуватимуться до кримінальної відповідальності». (Заява головного управління 
міністерства внутрішніх справ України в Криму від 10 03.09).

Коментарі зайві.

2. оСноВні поРУшення — РоЗГін ЗіБРань БеЗ Рішень СУДУ 

пРо ЗаБоРонУ цих ЗіБРань, БеЗпіДСтаВні ЗатРиМання оРГаніЗатоРіВ 

та УчаСниКіВ ЗіБРань

основне порушення свободи зібрань з боку оВС полягає в тому, що начальники 
підрозділів міліції, які знаходяться на місці зібрання, без відповідного рішення суду (як 
це має бути відповідно до Конституції України), на власний розсуд (а швидше, на ви‑
могу «київської» чи місцевої влади) приймають рішення щодо припинення (точніше — 
розгону) мирних зібрань. навіть тоді, коли немає жодних загроз громадській безпеці.

Приклади — події навколо мітингів 2.10.08, 17.10.08, 18.10.08 та маса громадських 
акцій 2009‑го року, про які ми скажемо нижче.

мусимо нагадати, що така поведінка посадових осіб міліції підпадає під ст. 340 
Кримінального кодексу України (незаконне перешкоджання проведенню мітингів і де‑
монстрацій). на жаль, ця стаття жодного разу в Україні не застосовувалась (попри чис‑
ленні звернення громадських організацій до прокуратури). а також — під ст.ст. 364 і 
365 ККУ (перевищення і зловживання владою).

маємо також факти про безпідставні затримання міліцією учасників і організаторів 
мітингів (останніх — напередодні заходів з метою запобігти проведенню тих чи інших 
акцій, як це було з «маршем Свободи» 2.05.09 у Дніпропетровську). Переважна біль‑
шість таких затримань відбувається не на підставі ст. 185‑1 КУпаП (порушення поряд‑
ку організації і проведення зборів, мітингів і демонстрацій), а на підставі статті 185 того 
ж Кодексу (злісна непокора законному розпорядженню працівника міліції). Справа в 
тім, що довести в суді «порушення порядку» для працівників міліції дуже важко (як та‑
кого «порядку» в українському законодавстві, окрім Конституції, не існує, а нормативні 
акти, ухвалені деякими органами місцевого самоврядування, неконституційні). Зате ст. 
185 КУпаП дає для працівників оВС практично безмежний простір для зловживань і 
свавілля.

Думаю, що безкарність міліцейських посадовців щодо порушень свободи зібрань ук‑
раїнських громадян пов’язана з тим, що сучасне керівництво мВС робить ці порушення 
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в інтересах людей, які опинилися при владі з 2005 року (стосується і президентської, і 
урядової гілки виконавчої влади). Сподіваюся, що практика зміниться з 2010 року.

3. пояВа СВоєРіДних «чоРних еСКаДРоніВ» — 

паРаМілітаРних фоРМУВань типУ оРГаніЗації «Щит», 

яКі РоЗГаняють ЗіБРання пРи поВній БеЗДіяльноСті Міліції

Формування «щит», громадське об’єднання ветеранів оВС на чолі з кандидатом у 
депутати Київради від Блоку Юлії Тимошенко, заявило про себе у березні 2009 року, 
коли розтрощило на майдані незалежності наметове містечко руху «геть усіх» (до цьо‑
го руху насправді відносяться неоднозначно). Попри те, що ця подія відбулася у само‑
му центрі столиці, жодного рішення суду про заборону містечка не було, а нападники 
прибули демонстративно на двох автобусах, міліція ніяким чином не зреагувала на від‑
верте порушення права і українського законодавства. Згодом «щит» неодноразово «від‑
значився» розгоном (при відвертому потуранні київської міліції) інших мирних зібрань, 
в основному тих, що відбувалися біля приміщення уряду (прем’єр Юлія Тимошенко), 
зокрема 21.03.09 та 30.07.09.

окрім того, у Києві з’явилися парамілітарні формування, які носять камуфляж‑
ний одяг з написом «Управління благоустрою міста Києва» і нападають на учасників 
зібрань, спрямованих проти політики мера столиці леоніда черновецького (останній 
випадок — 16.09.09). Київська міліція знову ж не реагує на дії цих формувань, хоч дії 
таких «комунальників» без рішення суду і за відсутності представників державної вико‑
навчої служби є протизаконними.

Ситуація із «щитом» нагадує події 6 лютого 2001 року, коли «анархісти» напали на 
наметове містечко «України без Кучми» (нападники до анархістів, які виступали проти 
режиму Кучми, не мали жодного відношення і насправді були курсантами міліцейських 
училищ). цікаво, що міліцейським куратором УБК 2001 року був теперішній заступник 
міністра внутрішніх справ о. Савченко.

Складається враження, що існуюча влада — як уряд (міністр мВС — відвертий полі‑
тичний прихильник прем’єра), так і мер столиці (пов’язаний з керівником київської 
міліції), запровадили практику, коли «незручні» мирні зібрання, не заборонені судом, 
розганяються за допомогою «громадських» або «комунальних» формувань при потуран‑
ні міліції.

насправді в Україну приходять часи «чорних ескадронів», відомих придушенням 
опозиційних рухів у латинській америці.

4. ЗаанГажоВаніСть Міліції на Боці пеВних політичних Сил 

(Бют та КРайньо-пРаВі фоРМУВання), а таКож пРеДСтаВниКіВ ВелиКоГо КапіталУ 

(У КонфліКтних СитУаціях ЩоДо ЗаБУДоВи МіСт)

на останньому засіданні громадської ради мВС з прав людини йшлося про відвер‑
ту співпрацю керівництва київської міліції з ксенофобським «Движением против неле‑
гальной иммиграции» (результат — домовленість про те, що на наступному засіданні 
Ради буде розглядатися питання про політичну заангажованість керівництва гУ мВСУ у 
Києві). 

Така поведінка київської міліції є симптоматичною у світлі заяв міністра мВС про 
те, що він не дасть перетворити українські міста на чайнатауни.

Втім, цим проблема політичної заангажованості міліції не обмежується. щорічно 
«марші Свободи» і заходи сексуальних меншин (за виключенням 2007 року, про що 
див. вище), протизаконно обмежуються міліцією за допомогою крайньо‑правих фор‑
мувань на кшталт Української націонал‑трудової партії (УнТП), Української консер‑
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вативної партії (на чолі з ректором скандально відомої маУП) та об’єднанням «Сво‑
бода». 2006‑го і міністр мВС заявив, що був би серед тих, хто перешкоджав «маршу 
Свободи» (тоді марш був протизаконно зірваний київською міліцією разом з УнТП та 
Уна‑УнСо).

останній випадок — один з керівників київської міліції о. Пасльон 1.05.09 само‑
чинно, і таким чином протизаконно, заборонив лівим організаціям проводити мирне 
зібрання у столичному парку ім. шевченка. Свій захід там успішно провела УнТП.

Про сприяння міліції політичній силі, очолюваній прем’єром, ми говорили вище.
мусимо нагадати, що політична заангажованість оВС протирічить Закону України 

«Про міліцію».

5. ВіДМоВа КеРіВництВа МВС, ЗоКРеМа ЗаСтУпниКа МініСтРа — 

начальниКа Міліції ГРоМаДСьКої БеЗпеКи СаВченКа о.і. 

ВіД СпіВпРаці З ГРоМаДСьКиМи оРГаніЗаціяМи

2005‑го року створено громадську раду мВС з прав людини. її функція — взає‑
модія правозахисників з міліцією, яка б сприяла дотриманню громадянських прав у 
діяльності оВС України. на жаль, на відміну від 2007 року, такої взаємодії, принаймні 
у питаннях забезпечення свободи зібрань, що є обов’язком міліції, 2008‑2009 року не 
відбулося.

на жаль, міністр, навпаки, намагався перетворити громадську раду на PR‑шоу під‑
тримки своєї діяльності громадськістю.

Керівництвом мВС України, зокрема, міністром Ю. луценком та його заступни‑
ком о. Савченком були відверто проігноровані рішення Ради (до речі, половину Ради 
складає керівництво мВС, але названі особи більше року не з’являються на засіданнях 
Ради) про створення комісій (з числа представників як правозахисних організацій, так 
і міліції) щодо депортації з України пакистанців і тамілів та порушень свободи мирних 
зібрань у 2008 році. 

на відміну від 2007‑го року, коли з ініціативи правозахисників і за рішенням керів‑
ництва мВС були створені подібні комісії щодо інцидентів 27.05.07 на київському 
стадіоні «олімпійський» та в одесі (навколо пам’ятника російській імператриці Кате‑
рині), тепер мВС не хоче чути думку правозахисників.

мої намагання досягнути відповідних домовленостей із заступником міністра на‑
штовхнулися на просту і зрозумілу відповідь: «До мене ніяких питань бути не може».

Проте я певен, що громадська рада не вичерпала свої можливості як механізм взає‑
модії між громадськістю і мВС. і сподіваюся, що після зміни керівництва міністерства, 
яке відбудеться незабаром, така взаємодія поновиться.

ще один момент. 2007‑го ДгБ мВС разом з правозахисниками розробив проект 
методичних рекомендацій для працівників оВС щодо забезпечення свободи зібрань. 
Проте у подальшому ці наробки були проігноровані і на світ з’явились рекомендації 
щодо розгону мітингів і демонстрацій. 

6. хаРаКтеРиСтиКа пРийнятоГо ВР У пеРшоМУ читанні пРоеКтУ ЗаКонУ 

«пРо поРяДоК оРГаніЗації та пРоВеДення МітинГіВ і ДеМонСтРацій». 

МожлиВі Дій ГРоМаДСьКих оРГаніЗацій З Метою неДопУЩення 

пРийняття йоГо У ДРУГоМУ читанні

Характеристику цього урядового проекту, а відтак і проекту мВС, викладено в ін‑
тернеті у матеріалі автора «Більше трьох не збиратися» та у «Правовому висновку Ук‑
раїнської гельсінської спілки з прав людини щодо проекту закону № 2450 від 6 травня 
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2008 року «Про порядок організації і проведення мирних заходів», спрямованому до 
Верховної Ради України.

Серед представників громадських організацій абсолютно різного спрямування ши‑
риться рух проти прийняття цього проекту, який у багатьох позиціях порушує грома‑
дянські права, у другому читанні. народні депутати подали до профільного комітету 
відповідні поправки, підготовані правозахисними організаціями.

Є наміри провести громадські слухання щодо законопроекту за участю як його 
розробників, так і правозахисників та пікетування засідання відповідного парламент‑
ського комітету з прав людини (голова — о. Зарубінський) під час розгляду згаданих 
поправок. Також дієвими можуть стати звернення громадських організацій до народних 
депутатів.

У нас немає ілюзій щодо рішення комітету (більшість його членів на чолі з головою 
голосували за проект, тому що вони підкоряються «коаліційній дисципліні»). Проте той 
факт, що за цей проект у першому читанні проголосували лише 228 депутатів, свідчить 
про те, що проект може не стати законом. Принаймні вже кілька нардепів з «коаліції», 
голоси яких були зараховані «за» (самі вони при голосуванні були відсутні), сказали, що 
будуть голосувати у другому читанні «проти».

наше завдання — не допустити того, щоб згаданий проект став законом. натомість 
громадські організації виробили свій законопроект — «Про свободу мирних зібрань», 
який не знайшов підтримки у керівництва мВС, проте отримав позитивний відгук Ве‑
неціанської комісії і вже неодноразово вносився до парламенту (через часті розгони 
парламенту цей проект поки що не був розглянутий).

7. ВиСноВКи і пРопоЗиції

Керівництву мВС:
— неухильно дотримуватись Конституції України щодо забезпечення права грома‑

дян на мирні зібрання;
— затвердити розроблені ДгБ мВС разом із правозахисниками методичні рекомен‑

дації працівникам оВС щодо забезпечення права громадян на мирні зібрання;
— запровадити регулярну статистику не лише щодо кількості зібрань та кількості 

їх учасників, а й щодо кількості силових розгонів мітингів та кількості затри‑
маних під час проведення зібрань (без розподілу на затриманих за ст.ст. 185 та 
185‑1 КУпаП);

— подати у відставку не за «франкфуртський інцидент», а за систематичні порушен‑
ня прав людини, зокрема, щодо свободи зібрань.

Вадим Пивоваров

забезпечення права на мирні зібрання

Право на свободу мирних зібрань являється невід’ємним, природнім правом кож‑
ної людини і являється невід’ємною умовою при реалізації також інших прав і свобод 
людини, зокрема, свободи вираження поглядів. Воно вважається одним з основ роз‑
витку демократичного суспільства, в якому можуть мирно співіснувати групи з різними 
поглядами, нормами поведінки або принципами.
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Свобода мирних зібрань гарантується низкою міжнародних документів з прав лю‑
дини, учасником яких є Україна: статтею 20 Загальної декларації прав людини, стат‑
тею 21 міжнародного пакту про громадянські та політичні права, статтею 11 Європей‑
ської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Перелічені документи не тільки зобов’язують державу гарантувати свободу мирних 
зібрань та не втручатись в право на його реалізацію, але і покладають на неї позитивний 
обов’язок у забезпеченні права кожному на реалізацію цього права.

У звітах та спеціальних доповідях, присвячених питанням дотримання прав і осно‑
воположних свобод, міжнародні інституції (Рада з прав людини оон, Бюро по демок‑
ратичним інституціям і правам людини оБСЄ, Рада Європи і Європейська комісія) за‑
значають, що право на мирні зібрання являється одним з основоположних, природних 
прав і відіграє важливу роль в політичному і соціальному житті кожної держави.

Європейський суд з прав людини також неодноразово в своїх рішеннях підкреслю‑
вав особливу важливість дотримання права на мирні зібрання і обов’язок держав‑учас‑
ниць конвенції в деяких випадках здійснювати певні позитивні дії на їх забезпечення. 
Держава, по‑можливості, має утримуватись від втручання в реалізацію права на свободу 
мирних зібрань, але задля забезпечення більш ефективної свободи проведення зборів і 
демонстрацій дотримання тільки негативного права може бути недостатнім і привести 
до його порушення. наприклад, кожна демонстрація може зустріти опір з боку тих, хто 
має протилежні погляди на ідеї, ніж у її організаторів. При цьому до учасників мирних 
демонстрацій з боку їх опонентів може бути застосовано фізичне насилля.

Тому органи державної влади повинні запобігати можливим протистоянням та при‑
пиняти будь‑які протиправні прояви у разі їх виникнення. У більшій мірі за це відпові‑
дають правоохоронні органи, і саме на них покладено позитивний обов’язок у забезпе‑
чені права на мирні зібрання.

ноРМатиВна БаЗа, Що РеГлаМентУє пРоВеДення МиРних ЗіБРань В УКРаїни

Свобода мирних зібрань має бути забезпечена на законодавчому рівні, але на сьо‑
годнішній день в Україні не прийнято закон, який врегульовує це питання. Відсутність 
такого закону не дає змоги у повному обсязі врегулювати право на мирні зібрання.

До основних нормативно‑правових актів, що регламентують проведення мирних 
зібрань в Україні відносяться такі:

Стаття 39 Конституції України, яка прямо передбачає це право:
«громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 

походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої 
влади чи органи місцевого самоврядування.

обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно 
до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку — з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей.»

Конституційний Суд України в своєму рішенні № 4‑рп/2001 від 19 квітня 2001 року 
(справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) роз’яснив, що «право гро‑
мадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, 
закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, 
гарантованим основним Законом України. це право є однією з конституційних гаран‑
тій права громадянина на свободу свого світогляду і віросповідання, думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформа‑
ції усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір, права на вільний розвиток своєї 
особистості тощо… Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуван‑
ням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є 
предметом законодавчого регулювання».
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на даний час організація та проведення мирних зібрань врегульовуються також різ‑
ними нормативно‑правовими актами, а саме:

— обмеження права на мирні зібрання в судовому порядку передбачене Кодексом 
адміністративного судочинства України;

— відповідальність за порушення громадського порядку та інші протиправні діяння 
під час проведення мирних зібрань передбачені Кримінальним кодексом Украї‑
ни та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

В окремих випадках, наприклад при підготовці масових спортивних та культур‑
но‑видовищних заходів, можуть застосовуватись нормативно‑правові акти центральних 
органів виконавчої влади, зокрема Постанови КмУ, накази мВС тощо.

ДіяльніСть Міліції по ЗаБеЗпеченню СВоБоДи МиРних ЗіБРань. 

типоВі поРУшення та шляхи їх УСУнення

Свобода мирних зібрань є одним з фундаментальних, природних прав кожної лю‑
дини в незалежності від віку, статі, національності, віросповідання тощо. Дотримання 
цього права є однією з ознак демократичної держави, і тому органи державної влади 
повинні створювати усі необхідні умови для його реалізації.

одним з головних гарантів в забезпеченні права на мирні зібрання мають виступати 
органи внутрішніх справ, але, на жаль, саме працівники міліції і стають порушниками 
цього права.

До типових видів порушень свободи мирних зібрань з боку працівників органів 
внутрішніх справ можна віднести такі.

1. Бездіяльність міліції при виникненні конфліктів між забудовниками та пікетувальни-
ками, коли мирні пікети переростають в прямі зіткнення і під час яких учасники конфлікту 
отримують різного ступеню тілесні ушкодження, вчиняється шкода майну та навколишньому 
середовищу.

Шляхи усунення: проведення зустрічей між працівниками міліції, пікетувальника‑
ми та забудовниками, під час яких необхідно знаходити спільне рішення щодо закон‑
ного вирішення конфліктної ситуації. Розробити та впровадити спеціальні методичні 
рекомендації щодо дій працівників міліції під час виникнення конфліктних ситуацій 
в місцях будівництва. За участю громадськості розробити та розповсюдити спеціальну 
пам’ятку для населення з роз’ясненням правових методів захисту своїх прав і відпові‑
дальність в разі вчинення протиправних дій.

2. надмірне застосування сили до футбольних вболівальників.
Шляхи усунення: розробити спеціальні методичні рекомендації та проводити навчан‑

ня працівників міліції щодо їх дій під час виникнення масових заворушень та конфлікт‑
них ситуацій за участю футбольних фанів. Проводити зустрічі з керівництвом футболь‑
них клубів та фан‑клубів з метою роз’яснення прав і обов’язків вболівальників.

3. обмеження або припинення проведення мирних зібрань у випадку виникнення контр-
демонстрацій.

Шляхи усунення: залучати таку кількість особового складу, якої буде достатньо для 
запобігання сутичок між опонентами, і в той же час дасть змогу реалізувати своє право 
на мирне зібрання всім його учасникам. Проводити попередні зустрічі з керівниками 
зібрань з метою роз’яснення прав і обов’язків їх учасників, узгодженню місця прове‑
дення, приблизної кількості учасників, маршрутів слідування та інших питань, які сто‑
суються організації та проведення заходу.

4. припинення мирних зібрань у випадку виникнення порушень під час їх проведення.
Шляхи усунення: по‑можливості локалізувати правопорушення, без припинення 

всього заходу.
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приклади порушень прав людини з боку міліції

— Нереагування з боку міліції під час протистояння між забудовниками та пікету-
вальниками, які протестують проти незаконного (на їх думку) будівництва. напри‑
клад, бездіяльність працівників міліції 2 жовтня 2008 р. на вулиці Первомайсько‑
го в м. Києві, коли працівники охоронної фірми застосували силу до противників 
такої забудови, та 27 листопада 2008 р., коли невідомі особи застосували силу до 
учасників протесту проти забудови території жовтневої лікарні в м. Києві.

— Застосування сили і спеціальних засобів проти учасників мирних зборів з боку право-
охоронних органів. наприклад, 17 жовтня 2008 р. міліція таким чином припинила 
акції протесту в Криму проти розподілу земельних ділянок та в м. Києві — проти 
рейдерського (на думку пікетувальників) захоплення приміщення громадської 
організації (затримано 27 громадян). 9 листопада міліція припинила проведення 
акції протесту проти підвищення транспортних тарифів під київською мерією 
(затримано 11 громадян).

— Надмірне застосування сили щодо футбольних вболівальників. наприклад, щодо 
фанів «Дніпра» в олександрії, «арсеналу» — у львові, «шахтаря» — у Донецьку 
та «металурга» — у Запоріжжі.

При цьому правозахисники вказують на значну кількість постраждалих у цих подіях 
і зазначають, що в деяких із названих вище випадків (зокрема, під час подій 17 жовтня, 
9 листопада та в усіх інцидентах з футбольними уболівальниками) міліціонери не по‑
переджали про свої наміри щодо застосування заходів фізичного впливу і спеціальних 
засобів, хоча це прямо передбачено ст.12 Закону України «Про міліцію».

У більшості випадків на затриманих громадян працівники міліції складали прото‑
коли за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: стаття 
185 (злісна непокора законним вимогам працівників міліції) та стаття 185‑1 (порушен‑
ня порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). 
Також правоохоронці застосовували правові норми статті 279 (блокування транспорт‑
них комунікацій) та статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проте в більшості випадків до учасників та організаторів зібрань застосовують саме 
статтю 185 КУаП через те, що довести факт «злісної непокори» працівникам міліції в 
українських судах значно легше, ніж факт «порушення порядку організації і проведення 
зборів» — для цього в практиці українських судів достатньо лише свідчень самих пра‑
цівників міліції.

У той же час не застосовувалась стаття 340 ККУ, яка передбачає покарання за не‑
законне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонст‑
рацій з боку службових осіб, а також статей 170 (перешкоджання законній діяльності 
об’єднань громадян), 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів), 364 
(зловживання владою) та 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримі‑
нального кодексу України.

Микола Коробко

глУхі КУти правозахистУ в застосУванні заКонУ УКраїни 
«про об’Єднання громадян»

нестабільна політична ситуація в Україні та очікування позачергових парламентсь‑
ких виборів несподіваним чином позначилися на долі Дніпропетровського обласного 
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса шевченка.
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У 2008 році керівництву Всеукраїнського товариства, очолюваному народним де‑
путатом України за списком БЮТ мовчаном П.м., висунув свої вимоги журналіст, 
керівник прес‑служби Дніпропетровської обласної організації політичної партії «Бать‑
ківщина» Довгаль С.м. Перевівши в розряд ініціативної групи керівний склад місцевих 
організацій партій, фракції яких входять до складу БЮТ, він проголосив перебрання 
функцій легалізованих в межах області організацій «Просвіти» до рук свого угруповання. 
У Кривому Розі розпочалася підтримана владними Змі шалена інформаційна компанія 
за визнання «єдино легітимними» політичних рейдерів. Ставленик цього середовища на 
пост голови місцевого об’єднання просвітян, він же кореспондент криворізької загаль‑
номіської газети «червоний гірник», Крамаренко м.В. листом на підробному бланку за 
вихідним № 9 від 11 лютого 2009 р. поставив вимогу перед щойно переобраним на звіт‑
но‑виборних зборах міського об’єднання головою «…з’явитися на засідання правління 
організації, яке відбудеться 18 лютого …для передачі печатки, свідоцтва про реєстрацію 
та інших документів «Просвіти»…».

Створилася ситуація, коли поряд із зареєстрованою громадською організацією па‑
ралельно почала діяти нелегалізована організація, яка не тільки чинить перешкоди 
діяльності першої, а й незаконно намагається підмінити її. Зазначені дії групи громадян 
на чолі з п. Крамаренком, які почали видавати себе за правління міського об’єднання, 
мають ознаки кримінального злочину проти авторитету об’єднання громадян, передба‑
ченого ст. 358 КК України «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 
використання підробних документів».

ось якими різними є мотиви 3‑х постанов одного і того ж органу про відмову в 
порушенні однієї і тієї ж кримінальної справи (послідовно за часом винесення після 
оскарження в прокуратурі і суді), завізованих начальником Дзержинського РВ КмУ 
УмВС України в Дніпропетровській області Камінським С.Є.:

1. … факт, викладений у заяві … не входить до компетенції міліції, дане питання 
вирішується в виконавчому комітеті Криворізької міської ради Дніпропетровської об‑
ласті (13.03.09 р. );

2. Стосовно фірмового бланка в діях Крамаренка м.В. формально вбачається склад 
злочину, передбаченого ст. 358 КК України, але приймаючи до уваги те, що фірмо‑
вий бланк ВУТ «Просвіта» не надає ніяких прав, а також не звільняє від обов’язків 
(? – авт.), таким чином вищевказаний бланк не є підробкою офіційного документа 
(07.05.09 р.);

3. … законних підстав для втручання в діяльність об’єднання громадян, визначення 
легітимності проведення звітно‑виборних зборів та, як наслідок, вирішення питання 
про притягнення окремих осіб до адміністративної відповідальності за порушення по‑
рядку проведення таких зборів, обрання керівників організації та використання назви 
організації у міліції немає (28.06.09 р.).

мотивації кожної із наведених постанов не витримують жодної критики.
Першою постановою про відмову в порушенні кримінальної справи міліцейське 

відомство неправомірно відмовляє собі в своїй компетенції щодо відкриття криміналь‑
ної справи у випадку виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України. 
обов’язок порушення кримінальної справи і розкриття злочину у таких випадках пок‑
ладений на ці органи статтею 4 КПК України. і не тільки вирішення, а навіть розгляд 
цього правопорушення у виконавчому комітеті міськради виключені через відсутність 
відповідної компетенції у цього органу.

обгрунтування причин відмови у другій постанові настільки абсурдні, що не під‑
даються логічному осмисленню. Єдине, що однозначно заперечує всю цю вимучену 
мотивацію, є дефініція ст. 358 КК України, яка не передбачає будь‑яких винятків для 
пом’якшення чи звільнення від відповідальності за скоєння такого виду злочину.

Третя постанова взагалі обходить питання кримінальної підробки та використання 
підробних бланків, що від самого початку послужило предметом заяви про порушення 
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кримінальної справи. на підставі словесного маніпулювання з можливістю притягнен‑
ня до адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення звітно‑ви‑
борних зборів та інших дій (що дійсно не належить до компетенції органів міліції) не‑
обґрунтовано винесена відмова в порушенні кримінальної справи.

описану тяганину з відмовою в порушенні кримінальної справи важко пояснити 
лише непрофесіоналізмом працівників міліції, включаючи начальника районного відді‑
лу. У таких випадках мають місце факти службового зловживання, пов’язані з крутійс‑
твом та намаганням перекваліфікувати склад злочину в несуттєвий проступок. невжит‑
тя заходів по відношенню до злочину, який полягає у виготовленні і користуванні 
підробним бланком організації триває майже півроку.

цим самим порушуються передбачені ст.ст. 6, 8, 12‑1, 20, 27 права громадян, що 
належать до громадської організації Криворізьке міське об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса шевченка. невжиття правоохоронними органами 
заходів для припинення незаконної діяльності нелегалізованих громадських формувань 
відкриває шлях до політичного рейдерства та гальмування процесів розвитку грома‑
дянського суспільства.
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9 боротьба с ДисКримінацією, 
расизмом та Ксенофобією

Олег Мартиненко

протидія расизмУ та КсеноФобії яК новий виКлиК 
проФесійній освіті правоохоронців

Різке зниження загального рівня національної толерантності громадян України 
вперше було зафіксовано соціологічними дослідженнями 2002‑2003 років, коли кіль‑
кість осіб‑носіїв ксенофобських настроїв, на думку науковців, виросла більше, ніж 
учетверо. У засобах масової інформації набули поширення антисемітські публікації 
одночасно із широким вживанням таких термінів, як «кавказька мафія», «злочини 
осіб циганської національності», «азіатські злочинні угрупування». В той же час слід 
зауважити, що сплеск ксенофобських настроїв обмежувався словесними образами, ма‑
люванням антисемітських графіті та досить рідкими актами вандалізму на кладовищах. 
Саме останній факт дозволяв міжнародним експертам оцінювати ситуацію в Україні 
менш загрозливою на відміну від інших посттоталітарних країн — Росії, Румунії, Поль‑
щі, Угорщини, Словаччини.

Більш загрозливі результати ескалації ксенофобських настроїв стали помітними в 
Україні після 2005 року, коли групи так званих скінхедів («бритоголових») виокреми‑
лися із лав футбольних фанатів на окрему течію. якщо у Росії масштаб скінхедівсько‑
го руху обчислюється десятками тисяч осіб, то в Україні, за попередніми даними мВС 
України, сьогодні їх налічується не менше 500 осіб віком від 14 до 27 років, об’єднаних 
у групи чисельністю від 20 до 50 осіб без чіткої структури та організаційної побудови.

З 2005 року у львові та Харкові стають регулярними закриті фестивалі неонацист‑
ських музичних гуртів з України та Росії, організовані неофіційною Українською на‑
ціонал‑трудовою партією з піснями відверто расистського характеру. організація «Пат‑
ріот України», яка протягом 2007‑2009 років у Києві та Харкові провела серію маршів 
зі смолоскипами та расистськими гаслами, наразі регулярно організує для активістів 
руху так звані воєнізовані «вишколи» на покинутих промислових об’єктах, у лісових 
таборах, туристичних базах. В інтернет‑мережі постійно діють не менше 30 веб‑сайтів 
неонацистського та націоналістичного характеру.

одночасно статистичні дані мВС України зафіксували чітку тенденцію до зростання 
злочинів, вчинених стосовно іноземців: упродовж шести останніх років кількість проти‑
правних посягань, унаслідок яких постраждали громадяни іноземних держав, збільши‑
лася майже вдвічі — з 604 у 2002 році до 1054 у 2008 році. Переважну більшість злочинів 
учинено відносно громадян держав‑учасниць СнД (61,8%), стосовно ж іноземців з ін‑
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ших країн — відповідно 38,2%. У структурі злочинності протягом останніх двох років на 
фоні загального зниження кількості злочинів, вчинених стосовно іноземних громадян, 
чітко простежується збільшення випадків умисних вбивств та спричинення тяжких тілес‑
них ушкоджень, практично не змінюється кількість зафіксованих фактів хуліганства та 
спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. найбільш напружена обстановка 
в зазначеному напрямку спостерігається в аР Крим, місті Києві, одеській, Донецькій, 
львівській та Харківській областях. Такий стан речей дозволяє небезпідставно вважати, 
що більшість вказаних злочинів є наслідком активного поширення расистських настроїв 
серед молоді, а також діяльності ультраправих організацій, які у такий спосіб реалізують 
власну нетерпимість до іноземців, мігрантів та осіб без громадянства.

Реальний стан речей, за оцінками незалежних експертів, має більш загрозливе ста‑
тистичне відображення. лише фахівцям міжнародної організації з міграції та УВКБ 
оон протягом останніх двох років стало відомо про 126 нападів, з них 14 вбивств, вчи‑
нених стосовно 82 представників так званого дальнього зарубіжжя виключно з мотивів 
расової ворожнечі. найбільш ж вірогідна кількість таких нападів оцінюється не мен‑
шою 190 на рік. лідерами національних громад ірану, Ємену, Судану, нігерії, В’єтнаму, 
індії, Тунісу, афганістану та Сирії також практично одноголосно підтверджується факт 
зростання кількості нападів з боку прихильників ультраправої ідеології протягом остан‑
ніх двох років майже в 5‑6 разів.

Реагування державних органів влади на появу нового виду кримінальних проявів, мо‑
тивованих расизмом та ксенофобією, було досить повільним. Досить симптоматичним є 
той факт, що протягом тривалого часу жоден правоохоронний орган держави, за винятком 
мВС України, не вважав за необхідне визнавати існування екстремістських угрупувань 
ультраправого нахилу в Україні. Заява мВС України у 2007 році про загрозу поширення 
расизму і ксенофобії у суспільстві та розробка власного плану заходів протидії стали по‑
чатком зрушень у цій сфері. мВС України спільно із СБУ налагодило активну співпрацю 
з неурядовими та міжнародними організаціями, органами державної виконавчої влади, 
ініціювало перед Урядом України створення міжвідомчої робочої групи з протидії ксено‑
фобії та расизму при Державному комітеті з питань національностей та релігій.

Результати діяльності у цьому напрямку підтвердили, що расизм та ксенофобія, хоча 
й не набули в Україні масштабу соціального явища, проте мають значний криміноген‑
ний потенціал, оскільки саме вони стають ідеологічним підґрунтям злочинів, що вчиня‑
ються на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості. З оглядом на це постає 
нагальна потреба відповідної підготовки персоналу правоохоронних органів, від про‑
фесіоналізму дій якого залежить значна частина ефективності превентивної діяльності.

Проблемні питання професійної підготовки особового складу оВС України стосу‑
ються декількох аспектів. насамперед, необхідним вважається налагодження системи 
об’єктивного фіксування та реєстрації злочинів, що вчиняються на «ґрунті ненависті». 
По‑друге, вкрай нагальною є організація теоретичного навчання оперативних працівни‑
ків, що працюють у сфері протидії «злочинам на ґрунті ненависті», а також слідчих, які 
спеціалізуються на розслідуванні цього виду злочинів, наразі передбачених ст.ст. 67, 161 
КК України. Тільки для потреб органів внутрішніх справ необхідно організувати занят‑
тя для майже 50 тисяч працівників, 45800 з яких є працівниками практичних підрозділів 
(слідчі відділи, відділи карного розшуку, громадської безпеки, кримінальна міліція у спра‑
вах дітей). У вказану кількість входить спеціалізоване навчання майже 150 викладачів та 
щорічне навчання 3600 курсантів навчальних закладів системи мВС. Такі ж широкомас‑
штабні витрати у сфері професійної підготовки очікують на інші правоохоронні органи та 
органи судової влади.

Третім проблемним аспектом підготовки правоохоронців є запровадження до прак‑
тичної діяльності технологій недискримінаційної поведінки та навчання їх використан‑
ню в ході реалізації правоохоронцями владних повноважень. Серед таких технологій, 
перш за усе, мають бути програми, спрямовані на якомога більшу мінімізацію вико‑
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ристання прийомів «етнічного профайлінгу» — дискримінаційних дій правоохоронців, 
які базуються на упередженості стосовно певних етнічних чи релігійних груп, коли 
представники цих груп від самого початку розглядаються в якості потенційних право‑
порушників. етнічні та релігійні стереотипи як підстава для прийняття рішень в області 
правоохоронної діяльності на практиці призводить до таких дій, як тотальна перевірка 
документів у осіб «характерної», «неслов’янської» зовнішності, проведення оператив‑
но‑розшукових заходів стосовно усіх представників тієї чи іншої етнічної меншини, за‑
несення до баз даних та «груп ризику» усіх членів соціальної групи без огляду на вип‑
равданість та доцільність таких дій.

не менш важливими серед зазначених технологій є також програми щодо недопу‑
щення використання посадовими особами правоохоронних органів так званої «мови 
ворожнечі», тобто висловлювань, які заперечують або ставлять під сумнів принцип рів‑
ності усіх людей у своїх правах, несуть елементи ксенофобії, можуть стати причиною 
конфліктів на ґрунті національного, релігійного, соціального чи іншого розбрату.

Андрій Савченко

врахУвання міжнародного досвідУ при дотриманні прав людини 
в діяльності органів внУтрішніх справ

Важливу роль у всебічному дотриманні та надійному забезпеченні прав і свобод 
людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ Україні грає міжнарод‑
ний чинник, оскільки він орієнтує на демократичні, ефективні та найбільш досконалі 
стандарти, що відомі світовій практиці у сфері правоохорони. Євроінтеграційні праг‑
нення України та її активна участь у багатьох міжнародних організаціях (оон, інтер‑
пол тощо) зумовлюють необхідність глибокого вивчення, використання та адаптування 
у національне правове поле найкращих напрацювань міжнародного досвіду, відбитих 
у різноманітних документах (відповідних міжнародних конвенціях, угодах, меморанду‑
мах, комюніке, протоколах, іноземних законодавчих і підзаконних нормативно‑право‑
вих актах, судовій практиці, правовій доктрині тощо). Врахування міжнародного досвіду 
дозволить органам внутрішніх справ України досягти найвищий щабель у своїй право‑
охоронній (правозабезпечувальній) діяльності, сприятиме цивілізованому розв’язанню 
суспільних конфліктів та зміцненню правопорядку, вплине на формування у громадян 
високо рівня довіри до представників влади.

Позитивний міжнародний досвід орієнтує українських правоохоронців (працівни‑
ків органів внутрішніх справ включно) на те, щоб дотримання прав людини і громадя‑
нина відбувалося на будь‑якому етапі (формі) правоохоронної діяльності (наприклад, 
при проведенні як оперативно‑розшукової діяльності, так і при проведенні дізнання 
чи досудового слідства), за будь‑яких умов та обставин, щодо будь‑яких осіб, неза‑
лежно від їх расового, національного чи релігійного походження тощо. Так, важливою 
практикою є ознайомлення громадян, що затримуються працівниками міліції, з їхніми 
правами (зокрема, такий підхід вже давно реалізований у Сша в «правилах поперед‑
ження міранди»). Виправдали себе й інші форми взаємодії правоохоронних органів з 
населенням, зокрема ефективно зарекомендували себе громадські об’єднання з охоро‑
ни громадського порядку чи сприяння діяльності працівників правоохоронних органів. 
Проте, на більшу увагу заслуговує міжнародний досвід прозорого та незаангажованого 
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громадського контролю за функціонуванням правоохоронної системи, відкритий до‑
ступ до офіційної інформації тощо (наприклад, за законодавством Сша кожен грома‑
дянин має право звернутися з письмовим проханням до ФБР і перевірити наявність на 
нього кримінальної інформації в базі даних, при цьому вартість цієї послуги становить 
$18, і надання цієї інформації не повинно позначатися на ефективності правоохоронної 
діяльності). Суттєвою складовою дотримання прав людини і громадянина є високий 
професійний і культурний рівень працівника органів внутрішніх справ, наявність сфор‑
мованої правосвідомості, здатність адекватно діяти в нестандартних ситуаціях (зокрема, 
за обставин «суїциду за допомогою поліцейського», тобто випадків позбавлення потер‑
пілими власного життя на підставі спровокованого ними смертельного впливу фізичної 
сили, спецзасобів чи зброї працівників правоохоронних органів). Важливими чинни‑
ками є також наявність психологічної підготовки, сталого такту (навіть тембру голосу) 
тощо, оскільки людина, з якою спілкується працівник органів внутрішніх справ, по‑
різному оцінює поведінку правоохоронця та подекуди може вирішити, що він порушує 
її права та свободи (звідси виникають скарги, заяви, провокації тощо). не менш важ‑
ливим фактором у діяльності працівників органів внутрішніх справ є наявність у кож‑
ного співробітника, що безпосередньо контактує з населенням (працівники патруль‑
ної служби, карного розшуку, дільничні інспектори міліції тощо) хоча б елементарних 
знань англійської мови (з огляду на перспективу цей фактор буде одним з ключових 
при успішному проведенні Євро‑2012).

В умовах подальшого забезпечення надійного захисту органами внутрішніх справ 
конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні уявляється актуальним 
звернення до науково‑практичної розробки положень про особливу групу суспільно 
небезпечних діянь — «злочинів, що вчинюються з ненависті». Кримінальна відпові‑
дальність за ці злочини вже передбачена у багатьох державах Європи та Сша. Спе‑
цифіка цих злочинів полягає в тому, що вони посягають на різноманітні суспільні 
відносини, та пов’язані з проявами расизму, ксенофобії, антисемітизму, дискриміна‑
ції та інших форм нетерпимості в соціумі. «ненависницьким» посяганням властива 
мотивація особливого типу: расова, етнічна, релігійна ворожнеча та розбрат, сексу‑
альна агресія, садизм, специфічна помста тощо. Такі злочини символізують особливу 
форму агресії, яка на вищому рівні включає геноцид, порушення рівноправності гро‑
мадян залежно від їх расової, національної залежності або ставлення до релігії, серій‑
ні вбивства тощо, а на середньому — напади, пограбування, зґвалтування тощо, а на 
нижчому — переслідування, вандалізм тощо. Відтак, для українських правоохоронців 
важливо: 1) ретельно вивчити та проаналізувати позитивний іноземний досвід з цього 
питання; 2) створити дієву нормативно‑правову базу для протидії «ненависницьким» 
посяганням, розробити конкретний понятійний апарат щодо суспільно небезпечних 
діянь такої категорії, визначити напрямки реалізації відповідних профілактичних про‑
грам, врегулювати питання взаємодії державних органів і служб; 3) започаткувати та 
здійснювати моніторинг «ненависницьких» злочинів, збирати й аналізувати дані кримі‑
нальної статистики, створити відповідні бази даних. 

Разом з тим, при врахуванні міжнародних стандартів слід взяти до уваги й спе‑
цифіку ментальності українського населення, яка може відрізнятися від європейської, 
американської тощо. Так, зокрема бурхливу суспільну дискусію в Україні викликає 
постановка питання про всезагальну дактилоскопію населення, що в західних демок‑
ратичних державах є нормою. інший приклад: як свідчать наукові дослідження, якщо 
у багатьох європейських державах та Сша за неповідомлення про вчинення злочину 
(як правило тяжкого/особливо тяжкого) настає кримінальна відповідальність (як пра‑
вило покаранням за це є позбавлення волі на строк до 3 років), тоді як в Україні 
така відповідальність взагалі відсутня, що не мотивує населення до співпраці з пра‑
воохоронцями. Крім того, враховуючи відлуння «сталінських» часів, пересічний ук‑
раїнський громадянин скоріше навмисно не повідомить про злочин, навіть якщо він 
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напряму обізнаний з відповідною кримінальною інформацією. Вихід із цієї ситуації 
вбачаємо у належній агітації, пропаганді правослухняної поведінки, запровадженні 
чітких законодавчих механізмів сплати грошових винагород за повідомлення про вчи‑
нення злочину. 

Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що, не зважаючи на те, що в Україні вже 
досягнуто відповідний рівень дотримання прав людини і громадянина з боку праців‑
ників органів внутрішніх справ, все ж таки ще необхідно вжити чимало заходів, щоб 
такий рівень повністю відповідав найкращим світовим та іноземним стандартам. Для 
цього потрібно об’єктивно враховувати міжнародний чинник, вивчати та використову‑
вати позитивний зарубіжний досвід, здійснювати міждержавний обмін правоохорон‑
цями, забезпечувати надійну пропаганду знань серед населення, суворо додержуватися 
демократичних принципів тощо.

Олена Логвиненко

щодо проблем забезпечення протидії проявам расизмУ і КсеноФобії

останніми роками кількість випадків проявів ксенофобії в Україні зросла. Про 
зростання серед українців ксенофобії свідчать соціологічні дані. Так, відповідно до до‑
сліджень Київського міжнародного інституту соціології, впродовж останніх 12 років рі‑
вень ксенофобії зріс до 10 відсотків. За словами директора Київського міжнародного 
інституту Соціології Володимира Паніотто, рівень ксенофобії безпосередньо залежить 
від розміру населеного пункту. У селі рівень ксенофобії значно перевищує міський, зі 
зростанням міста рівень ксенофобії знижується. Крім того, офіційна статистика стверд‑
жує, що найчастіше жертвами нападів стають особи африканського та азійського по‑
ходження і вихідці з колишніх республік СРСР. За словами працівника Управління 
Верховного комісара оон з питань біженців наталії Прокопчук, до Управління звер‑
таються лише біженці, тобто люди, які втекли від переслідувань на Батьківщині, та й 
далеко не всі, адже більшість нападів на іноземців у мВС реєструється не як утиск за 
расовою ознакою, а як хуліганство.

Керівник програми моніторингу Конгресу національних громад України В’ячеслав 
ліхачов зазначає, що в Україні не ведеться статистика злочинів, здійснених на основі 
расової, національної або релігійної ненависті. До того ж, Кримінальний кодекс на‑
віть не містить окремої статті, в якій би передбачалось покарання за незаконні дії на 
основі расової або релігійної ненависті. За розпалювання міжнаціональної ворожнечі 
встановлено відповідальність у ст. 161 УК України. і ще в ст. 67 як обтяжлива обстави‑
на визначено «вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворож‑
нечі або розбрату». Загалом для припинення насильницьких незаконних дій, здійсне‑
них на ґрунті расової, національної ненависті, міліція застосовує статтю за хуліганство. 
В’ячеслав ліхачов відзначив, що починаючи з осені 2006 р. в Україні спостерігається 
різке зростання нападів на представників національних меншин. Крім того, він акцен‑
тував увагу на тому, що інформацію про такі ситуації Конгрес національних громад Ук‑
раїни отримує від національних громад, від жертв нападів і їх родичів, а також за пові‑
домленнями в Змі.

якщо однією з проблем є чинне кримінальне законодавство, згідно з яким, на жаль, 
практично неможливо притягнути до відповідальності винних, то наступною можна 
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вважати стан справ з матеріалами, які оперативні підрозділи передають до прокуратури, 
працівники якої ще не мають достатнього досвіду і методичної бази у даній галузі.

У жовтні 2007 р. в СБУ було створено спеціальний підрозділ з боротьби з ксено‑
фобією і національною нетерпимістю. До завдань підрозділу належать розслідування 
і профілактика протиправних дій на ґрунті розпалювання національної, расової або 
релігійної ненависті стосовно представників етнічних меншин України і протидія ксе‑
нофобським проявам, які «можуть викликати появу загроз національній безпеці держа‑
ви і заподіяти шкоду її міжнародному іміджу». Проте, оскільки діяльність зазначеного 
органу державної влади є найменш прозорою серед правоохоронних органів України 
(і це у більшості випадків виправдано), навряд чи він зможе виконати рекомендації Єв‑
ропейської комісії проти расизму і нетерпимості у питаннях боротьби з расизмом, ксе‑
нофобією, антисемітизмом, нетерпимістю, що стосуються нагляду за розробкою і вико‑
нанням законодавчих і адміністративних актів, консультацій законодавчій і виконавчій 
владі у вдосконаленні нормативної і законодавчої бази, допомоги жертвам вищезгада‑
них злочинів тощо. отже, напевно, на часі замислитись і над цим питанням.

окремо необхідно зупинитись на питаннях некоректного викладення матеріалів 
журналістами, необдуманих висловах і діях публічних осіб, які призводять до розпалю‑
вання расової, національної ненависті (як це відбулось нещодавно в Ужгороді). Безпе‑
речно, такі прояви необхідно припиняти і винних притягати до найсуворішої відпові‑
дальності.

Відтак, у питаннях протидії проявам расизму і ксенофобії окреслюються такі про‑
блеми, як: не ведеться статистика правопорушень і злочинів, не вироблено узгоджених 
дій між правоохоронними органами, які задіяні у даних справах, через недосконалість 
законодавчої бази неправильно класифікуються зазначені злочини, а тому жертви на‑
силля расистських проявів не отримують ні моральної, ні матеріальної компенсації. 
і це перелік кількох загальних проблем, які, безперечно, необхідно вирішувати не лише 
силами виконавчої влади — правоохоронними органами, зокрема органами внутрішніх 
справ, а насамперед — законодавчою владою, однією з основних функцій якої і є при-
йняття законів з питань, які потребують законодавчого регулювання.

на наш погляд, насамперед слід узгодити з положеннями Конституції України 
щодо забезпечення однакового статусу всім людям норми кримінального, цивільного 
і адміністративного законодавства, з тим, щоб вони були спрямовані на протидію ра‑
сизму, ксенофобії, антисемітизму і нетерпимості. До того ж, доцільно було б органі‑
зовувати проведення спільних заходів у формі нарад, «круглих столів», конференцій, 
семінарів за участю представників усіх правоохоронних органів, науковців і експертів 
від громадських організацій. Під час таких заходів можна було б узгоджувати дії щодо 
протидії злочинам на ґрунті національної, расової або релігійної нетерпимості, сфор‑
мулювати понятійний апарат, виробити загальну для всіх зацікавлених сторін методо‑
логічну базу тощо.

Юрій Чумак

запобігання зазначенню етнічного походження правопорУшниКів 
яК виявУ мови ворожнечі

мова ворожнечі (англ. «hate speech»), за визначенням організації «міжнародна 
амністія» — це будь‑яке вираження з елементами заперечення принципу рівності всіх 
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людей у правах. Термін «мова ворожнечі» використовується для позначення будь‑якої 
«мовної» дії, прямо чи опосередковано заснованої на ксенофобії, яка, в свою чергу, ви‑
дозмінює, спотворює соціальні відносини, слугує причиною агресії, насилля, ворожнечі 
та конфліктів за принципом національного, релігійного, соціального, іншого розріз‑
нення, є потужним деструктивним та дестабілізуючим фактором у розвитку сучасної 
світової спільноти.

Слід зазначити, що у більшості випадків мова ворожнечі є скоріше не правопору‑
шенням, що підпадає під кримінальну, адміністративну чи цивільну відповідальність, 
її використання є наслідком невміння чи нездатності передчувати реакцію тих, до кого 
спрямовані газетні чи телевізійні матеріали. До проявів мови ворожнечі в практиці Змі 
можна віднести як умисні, так і з необережності (чи неосвіченості) «використання всієї 
сукупності текстів (у тому числі заголовків, фотографій, добору відеоряду, інших елемен-
тів), лозунгів та слоганів, а також публічних висловлювань, що прямо чи опосередковано 
сприяють проявам нетерпимості та ксенофобії» [1].

останнім часом непоодиноким стало використання в повідомленнях українських 
Змі заїжджених кліше на кшталт «грузини — крадії», «цигани — шахраї», «нігерійці — 
наркоторговці» і т. п., які перекочовують з недбало підготовлених повідомлень міліцей‑
ських центрів зв’язків з громадськістю на шпальти газет та телеекрани всієї країни. на 
жаль, серед деяких співробітників правоохоронних органів чітко укоріненою є точка 
зору про існування так званої «етнічної злочинності», притаманної представникам пев‑
них національностей, що мешкають в Україні. частіше за все, до таких, «призвичаєних 
до скоєння правопорушень» етносів, у міліцейських кулуарах відносять циганів (ромів), 
кримських татар, так званих «осіб кавказької національності», а також вихідців з аф‑
рики та азії. нерідкі є й узагальнені висловлювання, які також стають стереотипами: 
«вони всі крадії», «вони всі бойовики», «всі вони так чинять» тощо.

і статей, радіо‑ та телесюжетів, підготовлених за подібною схемою, можна навес‑
ти десятки й сотні. При цьому чітко вираженою є тенденція, за якою такий підхід не 
використовується по відношенню до представників національностей, які є переважа‑
ючою більшістю в країні (так званої «титульної» нації») або регіоні: ви ніколи не по‑
бачите статтю, в якій би було зібрано факти про злочини та правопорушення, скоєні 
самими лише українцями (з чітким зазначенням національності зловмисників) або 
росіянами, хоча співзвучних матеріалів про «кримінальників‑кавказців» або ромів чи то 
африканців — бозна скільки. отже, таке перекручене подання інформації є нічим ін‑
шим, як застосуванням певного дискримінаційного підходу.

Роттердамська хартія 1996 р. «охорона правопорядку силами поліції в поліетнічно‑
му суспільстві» попереджає: «Поліція повинна визнати, що поширення засобами масової 
інформації неточних відомостей і стереотипів самим негативним образом відбивається на 
відношенні населення до етнічних меншин... Потрібно мати на увазі небезпеку концентрації 
уваги на даних про рівень злочинності в групах етнічних меншин... Існує небезпека навішен-
ня кримінального ярлика на всю етнічну меншину. Стереотипні уявлення про криміналізо-
ваність етнічних меншин, швидше за все, будуть підхоплюватися популярною періодикою 
та іншими ЗМІ».

Уникнення акцентування на етнічному походженні правопорушників у звітності 
правоохоронців для Змі є чітко визначеною вимогою Рекомендації Комітету міністрів 
Ради Європи № R(97) 20, схваленої 30 жовтня 1997 р. Принцип 1 Додатку до Рекомен‑
дації визначає: «Уряди країн-членів, органи влади і владні інституції на національному, ре-
гіональному й місцевому рівнях, як і посадовці, несуть особливу відповідальність щодо утри-
мання від заяв, зокрема в ЗМІ, які можна інтерпретувати як мову ворожнечі або вислови 
для імовірної легітимізації, поширення чи сприяння расовій ненависті, ксенофобії, антисемі-
тизму, іншим формам дискримінації або нетерпимості на основі ненависті. Такі заяви ма-
ють бути заборонені та публічно заперечені за яких би умов вони не з’явилися».
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У сусідній Росії, яку вже накрила хвиля злочинів на расовому ґрунті, вимушені 
йти на тверді обмежувальні кроки. Так, з минулого року московська міліція вирішила 
не згадувати у своїх повідомленнях національності правопорушників. щоб уникнути 
масових безладь, як у Кондопозі, міліціонери зазначають тільки громадянство: «гро‑
мадянин Росії або не громадянин Росії». як уважає спікер московської міської Думи 
Володимир Платонов, «систематична вказівка деяких національностей у матеріалах про 
здійснення правопорушень і злочинів може привести до підсилення національної ненависті й 
ворожнечі» [2].

Українська журналістська спільнота має власний досвід у виробленні запобіжників 
щодо недопущення проявів мови ворожнечі. Так, у квітні 2001 р. на зустрічі журналістів 
південних регіонів України в ялті була ухвалена «Декларація основних принципів робо‑
ти журналістів у поліетнічних суспільствах», в якій міститься такий припис: «Журналіст 
не має права акцентувати увагу на расовій, етнічній приналежності, політичних і релігій-
них переконаннях суб’єкта інформації… Особливо цей принцип належить до матеріалів про 
злочини, коли згадування приналежності підозрюваного чи злочинця до якоїсь релігійної, ет-
нічної або іншої меншини може викликати негативне ставлення до цих груп».

Виходячи з того, що практика зазначення етнічного походження осіб у матеріалах 
про здійснення правопорушень і злочинів є недоречною, необґрунтованою та такою, 
що може спричинити порушення прав людини, оскільки виступає чинником, що зумо‑
влює підсилення національної ненависті й ворожнечі в суспільстві, громадська рада при 
мВС з питань забезпечення прав людини на своєму засідання 24.12.2008 р. вирішила: 
«Рекомендувати ДЗг та мД спільно з громадською радою та правозахисними організа‑
ціями запровадити єдиний стиль представлення інформації щодо етнічного походжен‑
ня правопорушників. ДКЗ ввести в план службової підготовки питання про неприпус‑
тимість використання «мови ворожнечі» у відомчих Змі та публічних виступах».

однак, на сьогоднішній день це рішення не виконується. Побіжний аналіз ма‑
теріалів, розміщених навіть на сайті мВС, дозволяє дійти висновку, що статті із за‑
значенням національності порушників закону нікуди не зникли. Такі публікації, як 
«Працівники гУБоЗ в Києві затримали двох громадян грузії, що перебували у між‑
державному розшуку» [3], «Позолотии ручки» тепер можуть і «блондинки» [4], «Зняла 
порчу разом з... грошима» [5] тощо, в яких «красномовно» описують про кримінальні 
дії, вчинені грузинами, ромами та представниками інших етнічних меншин, впадають в 
очі досить часто, хоча після опублікування матеріалу «мВС привчає працівників міліції 
не користуватися мовою ворожнечі» [6] їх кількість дещо зменшилась.

отже, нагальним завданням є рекомендації громадської ради перетворити на ві‑
домчий нормативний документ мВС, який би чітко закріпив такий припис:

1.органам та структурним підрозділам мВС відмовитися від поширення інформації 
із зазначенням етнічного походження (національності, раси) правопорушників, злочин‑
ців та осіб, що підозрюються у скоєнні адмінправопорушень та кримінальних діянь.

2. ДЗг та ВЗг у своїх повідомленнях замість етнічного походження правопоруш‑
ників зазначати лише їх характеристику за категоріями «громадянин України» та «не 
громадянин України».

Запровадження таких заходів не потребуватиме жодних матеріальних витрат, убез‑
печить від поширення інформації, що зумовлює підсилення національної ненависті й 
ворожнечі в суспільстві, порушення прав людини, сприятиме покращенню іміджу мВС 
України як всередині держави, так і на міжнародному рівні.

літеРатУРа

1. горбачова о. мова ворожнечі: ксенофобія чи безладність:
http://imi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173088&Itemid=42
2. http://www.gazeta.ru/2007/04/02/oa_235564.shtml
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3. Працівники гУБоЗ в Києві затримали двох громадян грузії, що перебували у 
міждержавному розшуку:

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/207779?search_param=%D0%B3
%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD&searchForum=1&searchDocarch=1&searc
hPublishing=1

4. «Позолотити ручки» тепер можуть і «блондинки»:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/js/img/c@ommon/uk/publish/article/

242850?search_param=%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD&searchForum=1&s
earchDocarch=1&searchPublishing=1

5. Зняла порчу разом з... грошима:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/js/img/c@ommon/uk/publish/article/

239650?search_param=%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD&searchForum=1&s
earchDocarch=1&searchPublishing=1

6. мВС привчає працівників міліції не користуватися мовою ворожнечі:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/184101?search_param=%D0%B3

%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD&searchForum=1&searchDocarch=1&searc
hPublishing=1

Наталя Беліцер, Рустем Аблятіфов

специФіКа діяльності органів мвс У автономній респУбліці Крим

Діяльності органів міліції в Криму притаманні всі ті ж проблеми з дотриманням 
прав людини, що й усюди: «вибивання» зізнань у затриманих, тортури, незаконні побо‑
ри, особливо в іноземців, включно зі студентами та іншими, хто перебуває в Україні на 
законних підставах, тощо. Проте, існує і специфіка такого особливого регіону України, 
яким є аРК; вона зумовлена низкою чинників, що відрізняють його від решти України. 
це і склад населення, де більшість становлять етнічні росіяни/«православні слов’яни», 
а корінний народ — кримські татари, що повернулися на батьківщину після майже пів‑
столітнього вигнання — відчувають себе дискримінованою меншиною. це й базування 
в Севастополі російського чорноморського Флоту, що є постійним джерелом політич‑
ного напруження. До цього додається надзвичайно болюче й досі не вирішене земельне 
питання, традиційно високий рівень кримінальної злочинності й корумпованості міс‑
цевої влади різного рівня, наявність парамілітарних «козацьких» угруповань, рейдерс‑
тво, активність шовіністичних проросійських організацій та політичних рухів, що часто 
отримують потужну інформаційну та фінансову підтримку ззовні. Все це не могло не 
позначитися і на певних аспектах діяльності представників силових та правоохорон‑
них органів — у першу чергу, міліції, до яких варто привернути увагу як правозахисної 
спільноти, так і відповідальних структур мВС України.

неВипРаВДане ЗаСтоСУВання Сили

однією з найсерйозніших проблем такого роду є перевищення службових повнова‑
жень з невиправданим застосуванням сили, зокрема, проти мирних громадян та під час 
акцій протесту. невиправдане застосування сили спецпідрозділами кримської міліції у 
боротьбі із самозахопленням земельних ділянок позначається в першу чергу на крим‑
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ських татарах — при тому, що це явище притаманно значною мірою і представникам 
«слов’янської більшості» півострова. Згадаймо лише деякі приклади: 24 липня 2006 
року, під час знесення бульдозерами нежитлових будівель на «поляні протесту» в Суда‑
ку, був знесений і житловий будинок, у якому мешкав шукур Куркчі з родиною; після 
оголошення ним наміру про самоспалення його та низку інших учасників було побито 
бійцями спецзагонів міліції, кількох заарештовано. По тому центр громадських зв’язків 
кримського гУ мВС вдався до відвертої брехні, заперечуючи факти, зняті на відео і 
показані по каналах телебачення. найбільш резонансні події відбулися у 2007 році; це 
побиття кримських татар 1 листопада на вулиці Балаклавській (Сімферополь) та по‑
боїще на ай‑Петрі 6‑го листопада. У другому випадку було винесене рішення суду про 
знесення лише однієї самовільної будови, проте влада, міліція, держвиконавці вдалися 
до знесення всіх будов кримських татар на плато. Проти 47 неозброєних власників цих 
споруд були кинуті бронетехніка та близько 1000 бійців «Беркуту», які з безпрецеден‑
тною жорстокістю били їх кийками та ногами; повідомлялося також про застосування 
спецзасобів та вогнепальної зброї. У результаті спричиненого насильства десятки крим‑
ських татар отримали поранення різного ступеня, двоє з них прооперовані. За словами 
геннадія москаля, на той час вже екс‑представника президента України в аРК, «довес‑
ти незаконність побудови розкішних вілл, для котрих земля завжди є, неможливо. а ось 
якщо треба знести будівлі татар, то для цього підстави знайдуть». ці події викликали 
величезну стурбованість і хвилю обурення не тільки в Криму та інших регіонах Україні, 
а й з боку низки провідних західних аналітиків (див., наприклад, Paul Goble, Window on 
Eurasia: Ukrainian Militia, Russian Cossacks Join Forces Against Crimean Tatars, November �, 
2007). оскільки швидкої реакції, зокрема, на звернення лідерів кримських татар до 
центрального та кримського урядів, не було, 18 листопада, на мітингу протесту «проти 
дискримінаційної політики влади та злочинних дій правоохоронних органів стосовно 
кримських татар» було прийнято звернення до Верховного комісара оБСЄ з питань на‑
ціональних меншин з проханням про організацію моніторингу дотримання прав люди‑
ни в аРК, допомогу у захисті конституційних та національних прав кримських татар.

Безпосередня відповідальність за міліцейську операцію на ай‑Петрі належа‑
ла начальнику гУ мВС України в аРК анатолію могильову, який був присутній на 
місті подій. Він очолив кримську міліцію, замінивши на цьому посту Володимира 
Хоменка — ставленика «помаранчевого» уряду, змушеного піти з посади після виборів 
2006 року і відповідних кадрових змін в уряді України та аРК. це призначення відбу‑
лося вже після відкликання з посади геннадія москаля та інших пертурбацій в силових 
структурах та правоохоронних органах аРК, названих одним із кримських політологів 
«кадровою зачисткою в Криму». могильов не мав достатнього досвіду роботи, тим паче 
в такому складному регіоні, як аРК1.

Позачергові вибори 2007 року призвели до певного кадрового «реверсу», внаслідок 
чого Юрій луценко знов обійняв посаду міністра внутрішніх справ. Саме до нього звер‑
нувся голова меджлісу кримськотатарського народу з проханням про негайне втручан‑
ня центральних органів влади в зв’язку з посиленням репресій проти кримських татар 
з боку республіканської влади та правоохоронних органів. Дійсно, незабаром по тому 
могильов був звільнений, а на його місце призначений микола іллічов, котрий заявив 
журналістам, що йому як громадянину України було соромно за дії кримської міліції на 
ай‑Петрі. Проте намагання покарати винних у перевищенні службових повноважень і 
невиправданому застосуванні сили та вогнепальної зброї, здається, нічим не скінчило‑
ся. Більше того, очікування корінних змін у роботі кримських правоохоронців, на яких 

1 Після перемоги Помаранчевої Революції могильов був звільнений з органів мВС і деякий час пра‑
цював у приватній охоронній фірмі. Повернуся після перемоги Партії Регіонів у 2006 році і на посаду 
керівника кримської міліції був призначений після роботи в м. макеєвка Донецької області, де він 
очолював міський відділ міліції.
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наполягав, зокрема, Кнут Воллебек, Верховний комісар оБСЄ з питань національних 
меншин під час конференції «Реформування органів внутрішніх справ та інтеграційні 
виклики багатонаціональних суспільств» (6 листопада 2008 року, Сімферополь), також 
не дуже то виправдалися. Про це свідчать наступні події.

17 жовтня 2008 року відбулися масові зіткнення в Бахчисарайському районі: цьо‑
го разу «Беркут» застосував силу проти селян, які організували демонстрацію протесту 
через те, що агрофірма «Крим» через суди намагалася відібрати у 1,5 тисяч чоловік уже 
виділені ним земельні паї, на понад 90% котрих вже були оформлені державні акти. 
Керував «операцією» заступник голови гУ мВС в Криму, начальник міліції громад‑
ської безпеки полковник микола Федорян, який намагався повністю виправдати такі 
дії. а в ніч з 5 на 6 листопада співробітником ялтинського відділку державної служби 
охорони був смертельно поранений пострілом з пістолету 21‑річний надир Берінку‑
лов. це сталося після інциденту в кафе «Уют», до якого, за свідченнями очевидців, ані 
Берінкулов, ані двоє його друзів не були причетні. Постріл був здійснений, коли хлопці 
поверталися додому; дорогу їм перекрило міліцейське авто, з котрого вийшли двоє оз‑
броєних міліціонерів, один з яких скомандував «лягти на землю, стріляю без поперед‑
ження». Вони підкорилися, але постріл все одно пролунав, і 11 листопада надир помер 
у лікарні. 7 листопада про цю трагедію доповіла на засіданні громадської ради з питань 
дотримання прав людини при гУ мВС України в аРК її член еміне авемілева, прези‑
дент ліги кримськотарських юристів «ініціум». Вона поставила питання про законність 
застосування у цьому випадку зброї співробітником правоохоронних органів; згідно з 
офіційною відповіддю цЗг гУ мВС, розслідування цієї справи почала ялтинська про‑
куратура.

У поточному 2009 році ситуація не надто покращилася. незважаючи на Указ Пре‑
зидента України № 435/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення додержання 
права громадян, які проживають на території автономної Республіки Крим, на зем‑
лю», 23 січня на міжвідомчій нараді за участі керівників правоохоронних органів та 
Сімферопольського військового гарнізону, представників Ради міністрів Криму, було 
ухвалено рішення про підготовку та проведення силовими структурами та військовими 
формуваннями операції по знесенню помешкань («яни‑Кирим») по вул. Балаклавсь‑
кій, де з 2006 року здійснюється самозабудова тими, хто отримав відмову у виділенні 
земельних ділянок. Зі слів першого заступника голови меджлісу кримськотатарсько‑
го народу Рефата чубарова, «вперше в Криму ми стикаємося з тим, щоб спецоперація 
планувалася з деталями, які припускають застосування різних видів зброї, перш за все, 
табельної». 24 січня на захист селища яни‑Кирим вийшло понад 3000 мешканців; 31 
січня було оприлюднене «оТКРЫТое оБРащение наРоДоВ КРЫма К миРо‑
Вой оБщеСТВенноСТи», де серед іншого сказано, що подібні наміри є «спробою 
розпалити в Криму громадянську війну і тим самим дестабілізувати ситуацію в усій Ук‑
раїні». мабуть, активні протести громадськості, що били на сполох, допомогли відвер‑
нути загрозу чергового масового насильства й кривавих зіткнень.

Тим часом увагу громадськості і відповідних державних органів привернув інший 
кричущий випадок, що стався 22 лютого 2009 року в селищі мирне Сімферопольсько‑
го району. Вночі до дому сім’ї Хаірових увірвалися співробітники «антитерористично‑
го» спецпідрозділу «Беркут»; вони кидали в житловий будинок і людей, що перебували 
в ньому, «світлошумові» гранати2. В результаті вибуху було тяжко поранено мирно‑
го громадянина, літнього мустафу Хаірова, інші члени його родини (дружина та син, 
якого було побито під час «штурму»), також ризикували життям. наступного дня, 23 
лютого, в заяві мВС було сказано, що керівництво міністерства внутрішніх справ Ук‑

2 незважаючи на назву, вони належать до військової зброї, ними користуються під час проведення 
воєнних операцій. Згідно з інструкцією, такі гранати застосовують для захоплення та знешкодження 
загонів озброєного супротивника кількістю від 2 до 5 осіб.
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раїни щиро шкодує з приводу цього інциденту, і від імені всієї системи мВС просить 
пробачення у постраждалого та членів його сім`ї. Згідно з офіційним поясненням, «за 
попередніми оцінками можна зробити висновок, що причиною інциденту стали недо‑
статньо професійні дії працівників міліції, які розшукували підозрюваного у скоєнні 
злочину, зокрема їх неадекватна оцінка загрози, що могла виникнути при затриманні 
підозрюваного, та не виважене рішення щодо застосування спецзасобів працівниками 
спецпідрозділу «Беркут»... З огляду на наявну інформацію є підстави вважати, що рі-
шення щодо проведення акції з силового проникнення до помешкання жителя села Мирне, де 
міг переховуватися підозрюваний, та застосування спецзасобів було помилковим.».

24 лютого дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського РВ гУ 
мВС України в аРК кваліфіковані як «перевищення службових повноважень, що спри‑
чинило тяжкі наслідки»; прокурором Сімферопольського району порушено криміналь‑
ну справу за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. 3 березня гУ мВС України в 
аРК завершило службове розслідування, начальником гУ миколою іллічовим підпи‑
саний наказ про покарання 23 співробітників: двоє з них звільнені з органів внутрішніх 
справ, п’ятеро зняті з посад, 8 попереджені про неповну службову відповідальність, ін‑
шим оголосили догани і суворі догани. як бачимо, реакцію правоохоронних органів на 
цей надзвичайний випадок можна вважати оперативною та адекватною — незважаючи 
на первісні спроби «зам’яти» цю справу (за свідченням дружини потерпілого, заступник 
начальника Сімферопольського райвідділу міліції умовляв родину нікуди не заявляти 
про те, що сталося, обіцяючи відшкодувати всі витрати на лікування чоловіка, а також 
зробити ремонт будинку). Тому заяву Вінницької правозахисної групи від 23 лютого, де 
містилася вимога, внаслідок цього трагічного інциденту, «негайної відставки Міністра 
внутрішніх справ України Юрія Луценко як особи, діяльність якої на посту міністра ста-
новить небезпеку спокою та правопорядку в державі», навряд чи можна вважати неупе‑
редженою чи спрямованою на реальне поліпшення ситуації в боротьбі з порушеннями 
прав людини в системі мВС; вона є радше деструктивною та контрпродуктивною.

на превеликий жаль, поруч з такими фактами невиправданого застосування сили 
співробітниками кримської міліції існують і протилежні, що свідчать про небажання чи 
неспроможність міліції ефективно втручатися в деякі конфлікти, що були легко пере‑
дбачуваними. Зокрема, йдеться про конфлікти з явними елементами міжетнічного та 
міжрелігійного протистояння, спровоковані представниками агресивних проросійських 
організацій («Русская община Крыма», «Русский блок», евразийский Союз молодежи, 
«Прорыв» тощо). гіркою ілюстрацією цього були події в Бахчисараї влітку 2006 року, 
коли різко загострився конфлікт, що тривав понад 9 років і був пов’язаний з протестом 
кримських татар проти розташування місцевого ринку на території старовинної святині 
«азізлер» (який містив кладовище та мавзолей). 12 серпня, коли вже було досягнуте 
принципове рішення про перенесення ринку в інше місце, кількасот кримських «ко‑
заків» та привезених на місце подій «активістів» вищезазначених організацій, підбурю‑
ваних депутатом ВР аРК від партії Регіонів олегом Радівіловим (який прямо закликав 
до татарських погромів), вдалися до прямого нападу на мирний мітинг кримських та‑
тар. (на той час туди приїхали лідери меджлісу, аби розповісти про домовленість між 
прем’єр‑міністром януковичем та місцевою владою). В результаті кривавих зіткнень 
постраждали десятки осіб, включно з журналістами, були перевернуті та пошкоджені 
автомобілі. За свідченнями очевидців, в той день ледве вдалось уникнути масової різні 
на етнічному ґрунті, бо «треба було бачити той оскаженілий натовп на вулицях Бахчи‑
сараю, єдиним бажанням якого було бажання крові за будь‑яку ціну…» — натовп, який 
не в змозі були вчасно зупинити нечисленні правоохоронці, бо основні сили бахчиса‑
райської міліції були на той час відправлені, за розпорядженням вже згаданого вище 
полковника міліції Федоряна, в ялту на святкування дня міста.

В ніч з 18 на 19 серпня того ж року відбувся ще один трагічний випадок, коли в 
м. Судак після дебошу, вчиненому в місцевому барі, шестеро п’яних російських кур‑
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сантів побилися з двома місцевими юнаками; один з дебоширів, інструктор‑десантник, 
поранив ножем ісмаіла Турка і завдав смертельного удару в серце 21‑річному янусу 
Расулову. У пошуках та знаходженні винних міліції активно допомагали судакські так‑
систи, на яких, а також на свідків трагедії, пізніше чинили тиск, вимагаючи змінити 
або забрати свідчення на користь потерпілих. що ж стосується винуватців, громадянин 
Росії, який зізнався в нанесенні ножових поранень, був швидко звільнений з‑під стра‑
жі на підставі «відсутності в його діях складу злочину», справу проти нього закрито, і 
всі шестеро благополучно поїхали додому. Всупереч численним показанням обурених 
свідків, кримська міліція та медіа подали цей трагічний інцидент таким чином. що бу‑
цімто двоє хлопців здійснили «хуліганський напад» на російських туристів, які змушені 
були захищатися. Тобто, для захисту свого життя вбивці‑десантнику довелося зарізати 
двох громадян України.

політиЗація пРаВоохоРонних оРГаніВ

Попередній аналіз наведених фактів привертає увагу не тільки до серйозних пору‑
шень прав людини, а й до більш загальної проблеми: неприпустимої політизації крим‑
ської міліції, що її зазвичай звинувачують в «обслуговуванні» певних політичних сил 
або змушують діяти в інтересах окремих бізнесових структур. це спостереження випли‑
ває, в першу чергу, з чехарди кадрових змін останніх років і пов’язаного з ними пере‑
бігу подій: спочатку, після перемоги «помаранчевих» у 2004 році, потім «реваншу біло‑
блакитних» у 2006‑му, нарешті, спроб наведення порядку в правоохоронних органах 
аРК з боку центральних органів влади після позачергових виборів 2007 року.

одним з найяскравіших прикладів втручання гУ мВС України в аРК в політичне 
життя можна вважати офіційну заяву центру зв’язків з громадськістю (цЗг гУ мВС) 
від 10 березня 2009 року. Реагуючи на чергову акцію протесту кримських татар про‑
ти свавілля влади, організовану низкою кримськотатарських громадських організацій, 
прес‑центр кримської міліції у своїй заяві звинуватив у цьому не реальних організа‑
торів, а меджліс, торкнувшись також чергової спроби підпалу будинку меджлісу з 
«прозорими» натяками на те, що її організував… сам меджліс. Заява починається з 
того, що «Теряющий политический вес и поддержку многострадального крымскотатар‑
ского народа «меджлис» любыми путями старается привлечь к себе внимание и, нака‑
нуне Дня депортации и проведения Всемирного Конгресса крымских татар в Крыму, 
активизировать протестные выступления граждан. При этом используются любые ме‑
тоды. Подвергаются критике и отрицанию все конструктивные шаги власти и милиции. 
В политических целях используют даже трагедии своих сограждан»… наводимо також 
цитату, що свідчить про повний правовий нігілізм її авторів: «Призывы «Меджлиса» к 
проведению «массовых акций протеста против произвола и беззакония, совершаемого со-
трудниками милиции по отношению к мирным гражданам», являются уголовно наказу-
емыми деяниями, и при совершении таких акций они будут пресекаться, а их активные 
участники привлекаться к уголовной ответственности». (Тобто, в ціг гУ мВС в Криму 
невідомо, що такі дії, як заклики до акцій протесту і самі акції в нашій державі дозво‑
лені і не є кримінальним злочином). Закінчується заява наступним: «Преподнесение 
одного частного случая как тенденцию террора со стороны милиции в отношении всех 
«мирных граждан» грязно и кощунственно. однако подобное поведение стало отрабо‑
танной схемой теряющей актуальность незаконной «общественной организации» [мається 
на увазі меджліс кримськотатарського народу]. Викликає великий подив, чому цього 
разу не кримські політики або медіа, для яких подібні звинувачення стали вже звичною 
справою, а саме гУ мВС України в Криму вдалося до політичних та правових оцінок 
діяльності меджлісу, забувши про попередні наміри «плідної співпраці» (висловлені, 
зокрема, миколою іллічовим після призначення його керівником кримської міліції), а 
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також про багаторічний незаперечний внесок лідерів меджлісу у розв’язання конфлік‑
тних ситуацій мирними шляхами.

КРиМСьКі «КоЗаКи»

Крім зазначених вище проблем, одним із критичних моментів, що погіршує ситу‑
ацію на півострові, стали намагання угруповань кримських «козаків» виконувати фун‑
кції, непритаманні ним — або будь‑яким іншим громадським організаціям. Згідно з 
повідомленнями кримських Змі, «прикрываясь «званием» хранителей правопорядка, 
они «штрафуют» сельских жителей за якобы экологические преступление. а именно: 
своз мусора в неустановленные места, незаконная рыбалка, сбор подснежников, спил 
лесополос. либо вообще берут на себя полномочия третейских судей и за разрешение 
конфликтов вымогают мзду не меньше 300 гривен, иначе шантажируют тюремным 
заключением либо просто избивают». нерідко козаки вдаються до насильства проти 
мирних громадян, стверджуючи, наприклад, що вони мають право опікуватися «за‑
хистом російського православ’я» — як‑от в інциденті, що стався 11 квітня 2009 року 
на території Успенського монастиря (московського патріархату) у м. Бахчисараї, коли 
козаками був побитий координатор кримських євроклубів айдер муждаба. Побитий, з 
нецензурними образами, на очах у дітей за сам факт перебування на території монас‑
тиря, куди він зайшов з чотирма школярами, учнями місцевої української школи, а та‑
кож за намагання… розмовляти з «козаками» українською мовою. айдер розповів, що 
потім дільничний міліціонер вибачився перед ним, але наголосив, що нічого зробити 
не може, оскільки Успенський монастир уклав угоду з козацтвом, і козаки зараз опіку‑
ються правопорядком разом з міліцією, за згоди місцевої влади.

У цьому ж контексті, привертає увагу і повідомлення прес‑служби Управління до‑
рожньої автоінспекції гУ мВС від 17 липня 2009 року про діяльність так званих «еко‑
логічних патрулів козаків», які «здійснюють своє так зване «патрулювання» на приват‑
них автомобілях в одязі, схожій на форму працівників автоінспекції (з капітанськими 
або майорськими погонами, генеральськими лампасами і шевронами червоного ко‑
льору)». Вони «працюють незаконно», «представники їх не є співробітниками органів 
внутрішніх справ», і тому… «зупинятися на їх вимоги необов’язково» [!]. Замість того, щоб 
вжити необхідних заходів для припинення цього свавілля, Даі Криму інформує водіїв, 
що «представники таких формувань не мають права здійснювати екологічний контроль 
транспортних засобів, складати адміністративні протоколи і стягувати будь‑які штра‑
фи», і радить «шановним водіям, що стикаються з фактами подібних протиправних 
дій», звертатися до них по телефону гарячої лінії…

ще більше занепокоєння викликають спроби офіційних владних структур залучити 
кримських «козаків» до незаконного виконання функцій, що безсумнівно належать до 
сфери компетенції правоохоронних органів. із найпоказовіших випадків варто згадати 
боротьбу з незаконною торгівлею, що її проводили навесні 2009 року у м. Сімферополі. 
Так, 14 квітня на стихійному ринку на пл. ім. Куйбишева з’явилися особи у «козачій 
формі», які вимагали у торговців по 30 грн. на день за так зване торгове місце», а не‑
згодних платити били, травили собаками або ногами розкидали їхній товар по площі. 
15 квітня це безчинство було «легалізоване» за ініціативою сімферопольської міськра‑
ди: у рейді, що його проводили під керівництвом ігора Стратилаті, заступника голови 
комісії по ліквідації несанкціонованої торгівлі міськвиконкому й депутата Залізнич‑
ної райради, поруч з офіційними представниками санепідемстанції та митної інспек‑
ції брали участь люди у камуфляжі з нашивками «Войско Запорожское низовое», які 
називали себе «спецпідрозділом «ястреб». Саме вони конфісковували товар — звісно, 
без усяких документів чи опису — і почали вивозити його машинами. Коли розлючені 
торговці стали шпурляти в них яйцями та картонними коробками і намагалися повер‑
нути собі відібране, Стратилаті витяг пістолета та почав стрілянину у повітря. (Пізніше 
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співробітниками СБУ було з’ясовано, що дозволу на володіння зброєю у п. Стратилаті 
не було, і пістолет травматичної дії «Форд 12‑Р» був у нього вилучений).

наступними днями, після втручання міліції, понад 70 постраждалих написали заяви 
до прокуратури та СБУ з вимогами до виконавчої влади припинити «беспредел», що 
його чинять «бандити в козацькій формі». Відкрите звернення до громадських організа‑
цій, лідерів політичних партій, а також на ім’я ніни Карпачової та міністра мВС Юрія 
луценка містить аналогічні вимоги покласти край діяльності «козачих перевертнів» і 
«не допустити повернення 90‑х на ринки міста». 17 квітня прокуратура відкрила кримі‑
нальну справу, де обіцяла надати правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

Проте, одразу ж виникає питання: як сталося, що сімферопольські міськрада та 
міськвиконком виявилися необізнаними з елементарними правовими нормами про 
неприпустимість залучення будь‑яких громадських організацій до таких дій, як вилу‑
чення чи конфіскація товарів? Тим паче, що в ході перевірки було встановлено, що 
спецпідрозділ «ястреб» взагалі ніде не зареєстрований, не має уставних чи інших доку‑
ментів, що один з «козаків» був раніше судимий за крадіжку та пограбування, три з них 
притягалися до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, а їхній «десят‑
ник» на початку квітня вчинив п’яний дебош у клубі «альбіон», з приводу чого міліцією 
був складений протокол і винесене офіційне попередження про недопустимість подіб‑
ного у майбутньому.

однією з найцікавіших деталей цієї гучної справи є рядки з офіційної заяви гУ 
мВС України в аР Крим від 15 квітня про те, що «Безусловно, заблаговременное опове-
щение милиции о проведении рейда и привлечение ее к данным мероприятиям исключило бы 
возможность возникновения конфликта и факта незаконного изъятия товара». ця фраза 
яскраво віддзеркалює парадоксальність ситуації в столиці аРК, де міські органи влади, 
переймаючись начебто наведенням правопорядку, навіть не сповіщають про свої плани 
саме ті правоохоронні органи, які мали б здійснювати подібні операції, і спираються 
натомість на незаконні угруповання з більш ніж сумнівною репутацією.

ДиСКРиМінація За етнічною оЗнаКою

Серед інших проблем можна назвати і розповсюджену практику вживання кримсь‑
кою міліцією неприпустимих у цивілізованому демократичному суспільстві дискриміна‑
ційних формулювань. Таке трапляється не тільки в медіа, що висвітлюють кримінальні 
події, а й у заявах та повідомленнях центру зв’язків з громадськістю головного Управ‑
ління мВС України в аРК, на що неодноразово звертали увагу і українські правозахис‑
ники, і міжнародні організації. Колишній голова гУ мВС в аРК Володимир Хоменко 
(призначений «помаранчевим» урядом) кілька разів запевняв, що його підлеглі більше 
не будуть вдаватися до подібної ганебної практики. Проте, переважно антикримсько‑
татарські стереотипи радянської доби не так легко піддаються викорененню, і в цЗг 
продовжували створюватися такі «шедеври», як «кримські татари побили російських 
хлопців», або «затримана група наркоділерів татарської національності» (при тому, що 
неможливо собі уявити міліцейські реляції, де йшлося б про «п’яних слов’ян, які по‑
били кримськотатарського хлопця», чи про те, що «російські бандити вбивали людей»). 
цікаво зауважити, що на дзвінок з цього приводу тоді ще депутата ВР Рефата чубарова 
керівник цЗг Домбровський здивовано вигукнув: «Рефат, но они ведь действительно 
все татары!». Тобто в багатьох ситуаціях простежується свідоме чи підсвідоме сприйнят‑
тя кримських татар як спільноти, до якої можна застосовувати принцип «колективної 
відповідальності» чи «колективної вини». Певною мірою це зумовлено й тим, що крим‑
ські міліціонери зазвичай ототожнюють себе з слов’янською/православною більшістю, 
а відсоток кримських татар серед силових структур і правоохоронців Криму все ще за‑
лишається значно нижчим порівняно з їхньою часткою в усьому населенні півострову, 
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далеко не досягаючи пропорційного представництва, на якому неодноразово наполяга‑
ли в своїх рекомендаціях Рада Європи та оБСЄ.

СУчаСна СитУація та пеРСпеКтиВи поЗитиВних ЗМін

Безумовно, не можна стверджувати, що останнім часом в роботі правоохоронних 
органів аРК не відбулося жодних позитивних зрушень, зокрема, в намаганнях поліп‑
шити ситуацію з дотриманням та захистом прав людини. наприклад, 3 червня 2009 року 
завдяки професійним діям міліції (за допомоги членів громадської організації «авдет», 
що вчасно прибули на місце події), вдалося залагодити черговий земельний конфлікт 
і відвернути масштабні зіткнення на «поляні протесту» по вул. Васильєва, м. Сімферо‑
поль. Проте, джерело подібних конфліктів, тобто спірні земельні питання, залишається 
актуальним; зокрема, затягування Кабміном рішення про відчуження відомчих земель в 
Криму, що не використовувалися і якими намагалися заволодіти, в тому числі силови‑
ми методами, певні комерційні структури, уможливлювало спалахи подальших гострих 
конфліктів.

Позитивним кроком є створення в Криму, як і інших регіонах України, громадської 
ради при головному Управлінні мВС України у автономній Республіці Крим з питань 
забезпечення прав людини, а також постійно діючої мобільної групи з моніторингу до‑
тримання прав людини в діяльності оВС і призначення двох помічників міністра з прав 
людини в аР Крим — арсена османова та марини новікової. Хоча стосовно ефектив‑
ності цих структур і їх реального впливу на ситуацію виникає низка запитань (зокрема, 
стосовно деяких особистостей у складі громадської ради, прізвища яких надто часто 
фігурують в повідомленнях про кричущі порушення прав людини оВС Криму), сама їх 
наявність може слугувати основою для подальшого поліпшення ситуації з правами лю‑
дини в діяльності кримської міліції. Поки що на сайті гУ мВС України в аРК (http://
www.crm‑mia.gov.ua) під рубрикою «Права людини» (http://www.crm‑mia.gov.ua/forum/) 
можна знайти лише дуже обмежену інформацію, а назва «Форум гУмВД Украины в 
аР Крым», де окремі повідомлення чи звернення громадян залишаються без відповідей 
і будь‑якого зворотного зв’язку, навряд чи відповідає звичним уявленням про інтер‑
нетівські форуми.

Достатньо порівняти мізерну інформацію на цьому сайті з тою, що стосується ана‑
логічних проблем і безперервно оновлюється на Форумі Крим інтернет‑порталу «май‑
дан». Вельми показовими в цьому сенсі є гілки стосовно подій 2009 року в м. Судак, 
одна з яких розпочалася постінгом з красномовною назвою «ад в Судаке!» (див.: http://
www2.maidan.org.ua/news/index.php3?bn=maidan_krym&key=1207054308&action=view). 
обговорення стимулювала перевірка комісією мВС України «безчинств», що їх чинило 
у місті керівництво міського відділу міліції у складі начальника судакської міліції мо‑
гилевського, його дружини — заступника начальника штабу, керівника кримінальної 
міліції ялалова та його заступника шкляра. Початок обговорення висвітлив надзви‑
чайну заляканість і пасивність місцевих жителів (включно з рядовими міліціонерами), 
їхню зневіру у можливості змін на краще; лейтмотивом дописів було «мафія безсмерт‑
на!». Протягом кількох місяців у кримських учасників форуму з’явилася надія на те, що 
центральна влада, можливо, таки здатна сприяти встановленню справедливості і якщо 
не покаранню усіх винних у знущаннях над місцевими жителями, корупційних діях, 
«кришуванні» наркотрафіку та інших злочинах, то принаймні відстороненню найбільш 
одіозних фігур від виконання ними функцій керівників місцевої міліції. не меншим до‑
сягненням цієї боротьби була зміна суспільних настроїв, коли люди повірили й у власну 
спроможність, і різко підвищили активність у відстоюванні своїх прав.

Треба зазначити, що протягом дискусії були надані високі оцінки діяльності мініст‑
ра луценка і його ролі в подоланні «безсмертної мафії» (на це варто звернути увагу тим 
українським правозахисникам, які у відповідь на чергові повідомлення про порушення 
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прав людини співробітниками міліції одразу ж починають вимагати відставки луцен‑
ка). Величезні надії покладаються також на геннадія москаля, 19 серпня призначеного 
постановою Кабміну заступником міністра внутрішніх справ — начальником головно‑
го управління мВС України в аР Крим. Судячи з жвавого обговорення цього призна‑
чення, кримчани добре пам’ятають діяльність москаля на цій посаді у 1997 — 2000 
роках, а також короткий — менше року — період виконання ним обов’язків представ‑
ника Президента України в аРК. Форумчани вважали, що значною мірою завдяки його 
зусиллям наприкінці 90‑х був нанесений нищівний удар кримській мафії, і очікували 
того самого і тепер. Дійсно, перші ж кроки нещодавно призначеного керівника крим‑
ської міліції засвідчили рішучість його намірів; інша справа, наскільки довго протри‑
мається на своїй посаді геннадій москаль цього разу?3

З наведеного короткого огляду проблем, специфічних для аРК, можна побачити, 
наскільки складною є ситуація в цьому регіоні і наскільки важлива адекватна оцінка 
й постійна увага до нього з боку органів центральної влади, включно з необхідністю 
вдосконалення законодавчої бази, без чого всі зусилля кримської міліції залишатимуть‑
ся лише ситуативною відповіддю на постійно виникаючу ймовірність гострих конфлік‑
тів. якщо ж в результаті наступних виборів почнеться черговий «реверс» демократизації 
та «європеїзації» Криму, не важко передбачити й остаточного розчарування громадсь‑
кості в самій можливості системних позитивних змін.

3 Після свого приїзду до Криму геннадій москаль розпочав активну діяльність одразу на «кількох 
фронтах». Вона не обмежується боротьбою з різного роду правопорушниками і бандитами, незакон‑
ним обігом наркотиків, екстремістськими релігійними організаціями, а поширюється і на високих 
посадових осіб: депутатів ВР аРК, керівників Сімферопольської міськради та міськвиконкому, — тих, 
хто,за його даними, тісно пов’язаний з криміналітетом та належить до корупційних мереж. «Зуст‑
річні удари» були нанесені миттєво: вже 21 серпня, через два дні після постанови Кабміну про його 
призначення, Донецький окружний адміністративний суд порушив адміністративне впровадження 
за заявою а. могильова про скасування цієї постанови, 24 вересня має відбутися судове засідання 
по цій справі. Тим часом у ВР депутати від Партії Регіонів також вимагають його відставки, оскільки 
москаль ще не склав депутатських повноважень.
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10 аспеКти права власності, яКі стосуються мвс. 
сКарги на незаКонні Дії 
або безДіяльність міліції

Антон Цісарук

аспеКти права власності, яКі стосУються мвс

«Кожна людина має право володіти майном як одноосібно, так і разом з іншими. 
ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна» — сприяти повазі до цього 
права є завданням, до виконання якого повинні прагнути всі народи. це задекларовано 
в преамбулі і відображено в ст. 17 Загальної декларації прав людини, прийнятої гене‑
ральною асамблеєю оон 10.12.1948 р.

В ст. 41 Конституції України закріплено право кожного громадянина володіти, ко‑
ристуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. об‑
меження зазначеного права, в частині примусового відчуження об’єктів права влас‑
ності, може бути застосоване як виняток і лише в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану.

Конфіскація майна застосовується виключно за рішенням суду у випадках, обсязі 
та порядку, встановленому законом.

«Держава гарантує право кожному громадянину на відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконним рішенням, діями чи бездіяльністю органів де‑
ржавної влади, їх посадових і службових осіб при здійснені ними своїх повноважень.» 
(ст. 56 Конституції України).

«міліція України є державним озброєним органом виконавчої влади який захищає 
життя, здоровя, права і свободи громадянина, власність від протиправних посягань» 
(ст. 1 Закону України «Про міліцію»). «Правовою основою діяльності міліції, в першу 
чергу, є Конституція України, Закони України, інші законодавчі акти України, Загаль‑
на декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому 
прядку» (ст. 4 Закону України «Про міліцію»). Тому посадові особи органів внутрішніх 
справ при виконанні своїх функціональних обов’язків зобов’язані діяти в межах пра‑
вового поля, відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про міліцію», 
іншими нормативними документами.

Здійснення вилучення предметів, матеріальних цінностей і документів які знахо‑
дяться у власності, або користуванні юридичних і фізичних осіб, як речових доказів при 
документуванні злочинів чи адміністративних правопорушень, для забезпечення рішен‑
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ня суду в частині конфіскації майна, а також предметів і документів обіг яких заборо‑
нено, передбачено пп. 6, 7, 9, 23 і 24 ст. 11 Закону України «Про міліцію».

Відповідно до статті 186 КПК України, при обшуку або виїмці можуть бути ви‑
лучені лише предмети і документи, які мають значення для справи, а також цінності 
і майно обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову 
або можливої конфіскації майна. Вилученню при обшуку або виїмці підлягають також 
предмети і документи, які вилучені законом з обігу.

Єдині правила вилучення, обліку та зберігання речових доказів, цінностей та ін‑
шого майна, встановлені інструкцією «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та 
передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органа‑
ми дізнання, досудового слідства і суду», яка затверджена 13.05.2004 р. мВС України 
(№ 5386/мн), Державною податковою адміністрацією (№ 669/26‑00), Верховним су‑
дом України (№ 96), генеральною прокуратурою України (№ 05/1‑139оКВ), Службою 
безпеки України (№ 62960), Державною судовою адміністрацією ( № 60/04). інструк‑
цією передбачена персональна відповідальність посадових осіб за збереження речових 
доказів, цінностей та іншого майна. У разі пошкодження, втрати вилучених речових 
доказів, цінностей та іншого майна заподіяні їх власникам збитки підлягають відшко‑
дуванню на підставі Положення про застосування Закону України «Про порядок відш‑
кодування шкоди заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, до‑
судового слідства, прокуратури і суду», затвердженого наказами міністерства юстиції 
України № 6/5, генеральної прокуратури України № 3, міністерства фінансів України 
№ 41 від 04.03.96 р.

Вилучення речей і документів та затримання транспортних засобів при вчиненні 
адміністративних правопорушень регламентоване статтями 265, 265‑1, 265‑2 КУпаП.

При внесені змін в КУпаП, ст. 265‑2 визначає що таке «тимчасове затримання 
транспортного засобу», а порядок здійснення такого затримання роз’яснено в Поста‑
нові Кабінету міністрів України від 17.12.2008 р. № 1102 «Про затвердження Порядку 
тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчи‑
ках і стоянках»

аналізуючи звернення громадян, отриманні помічниками міністра в областях в 
2008 р., необхідно відзначити, що найбільш поширені порушення права власності ви‑
никають під час тимчасового затримання транспортних засобів. В масштабах держави 
щорічно затримуються та доставляються на спеціальні майданчики чи стоянки при‑
близно 500 000 ТЗ. Після набуття чинності Закону України № 586 виникла колізія (не‑
відповідність пункту 13 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів Украї‑
ни № 1102 від 17.12.2008, п. 13 якої передбачає отримання плати за транспортування і 
зберігання ТЗ, частина 5 ст. 265‑2 КУпаП, забороняє стягнення плати за повернення 
особі тимчасово затриманого ТЗ.

найбільш неврегульованим є питання, пов’язане із затриманням транспортного за‑
собу в зв’язку з невідповідністю номерних позначень кузова (признаки підробки, час‑
тина кузова з номерним позначенням вварене кустарним методом, інші пошкодження), 
в тому числі і у випадках коли право власності набувається на підставі, що не заборо‑
нено законом (ст. 328 цК України). З посиланням на необхідність проведення експер‑
тиз, перевірка по зазначених фактах проводиться з порушенням термінів визначених 
ст. 97 КПК України, рішення щодо повернення транспортного засобу, при винесенні 
постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, не приймається. Відповід‑
но виникає питання щодо оплати за утримання транспортного засобу на спеціальному 
майданчику. Вищевказані недоліки мають системний характер, порушують конститу‑
ційні права громадян, і як наслідок — можуть тягнути відшкодування шкоди через не‑
правомірні дії органів дізнання. Для захисту своїх прав громадяни вимушені звертатись 
до суду, в тому числі і для підтвердження права власності, аналізуючи судову практику, 
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необхідно відзначити, що витрати за зберігання автомобіля за період більше 10 днів, по 
зазначених фактах, слід віднести за рахунок органу дізнання.

Більш ефективніше забезпечувалося б право власності в діяльності міліції, при обла‑
штуванні в територіальних органах внутрішніх справ єдиних спеціальних майданчиків, 
з відповідним положенням, забезпечення функціонування яких, є сферою діяльності 
Державної автомобільної інспекції (Постанова Км України від 17.12.2008 р. № 1102). 
на даний час транспортні засоби, вилучені слідчими, органами дізнання, в більшості 
зберігаються в дворах міскрайвідділів. окремо зберігаються вилучені транспортні засо‑
би підрозділами: Даі, ДПС, реєстраційно‑екзаменаційної роботи.

Відомчим нормативним документом необхідно затвердити Положення про спе‑
ціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих ТЗ. Враховуючи причини 
затримання, розробити тарифи оплати за доставку і час зберігання. Визначити єдиний 
процесуальний документ протокол тимчасового затримання ТЗ, а не акт, як це перед‑
бачено наказом мВС України № 77 від 26.02.2009 р.

У скаргах і зверненнях громадян до помічників міністра поширеними є порушен‑
ня права власності пов’язані з поверненням вилучених речових доказів, цінностей та 
іншого майна. В більшості, причиною скарг є неналежне їх збереження, що приводить 
до втрати товарного вигляду. В більшості мРВ потребують реконструкції кімнати для 
зберігання вилучених речових доказів.

Враховуючи велику кількість звернень до помічників міністра в областях пенсіо‑
нерів органів внутрішніх справ, не менш поширеним з огляду на ст.41 Конституції Ук‑
раїни та ст. 1 Першого протоколу (20.03.52 р.) до Конвенції «Про захист прав людини 
і основопожних свобод» (04.11.50 р.) є порушення права власності, пов’язане з трива‑
лими невиплатами грошової допомоги, певних видів грошового забезпечення, зокрема, 
особам, звільненим з органів внутрішніх справ. Відповідно до змісту низки рішень Єв‑
ропейського суду з прав людини (наприклад, Булинько проти України від 21.06.2005) пе‑
решкоджання державою в отриманні громадянином належних йому коштів вважається 
втручанням у її право на мирне володіння майном, передбачене ст.1 Першого протоко‑
лу до Конвенції. За змістом таких судових рішень відсутність достатніх коштів у держа‑
ви не може бути виправданням тривалого невиконання обов’язків перед звільненими з 
органів внутрішніх справ.

В умовах сьогодення здійснюється комплексне системне реформування право‑
охоронних органів та перехід від карального до соціально‑сервісного змісту діяльності 
міліції. У цьому аспекті діяльність міліції щодо охорони права власності полягає в пов‑
сякденній та напруженій роботі посадових осіб, підрозділів та адміністративного апара‑
ту міліції з метою забезпечення прав громадян на комфортне володіння, користування 
й розпорядження своїм майном, охорони майна суб’єктів господарювання за відсут‑
ності можливості здійснити це за рахунок приватної ініціативи та захисту всіх осіб від 
майна підвищеної небезпеки.

необхідно відзначити, що розкриття крадіжок різних форм власності на сьогодніш‑
ній день потребує покращення. цей напрямок роботи для мРВ мВС України, особли‑
во в умовах кризи, необхідно визначити пріоритетним. окремі керівники для створення 
загального враження про ефективність розкриття зазначених злочинів, йдуть на певні 
порушення, що є прямим навмисним порушенням права громадян на власність.

ЗахоДи ЩоДо ВДоСКоналення ноРМатиВно-пРаВоВої БаЗи У цій ГалУЗі:

В Постанові Кабінету міністрів України від 17.12.08 р. № 1102 « Про затверджен‑
ня Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціаль‑
них майданчиках і стоянках» пункт 13, який передбачає плату за доставку і зберігання 
транспортного засобу, суперечить ч. 5 ст. 265‑2 КУпаП, що потребує внесення від‑
повідних змін до зазначених нормативно‑правових документів
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Відомчим нормативним документом необхідно затвердити Положення про спе‑
ціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, в 
тому числі визнаних речовими доказами. Враховуючи причини затримання, розробити 
тарифи оплати за доставку і час зберігання транспортних засобів. Визначити протокол 
тимчасового затримання транспортного засобу як єдиний процесуальний документ, а 
не акт, як це передбачено наказом мВС України № 77 від 26.02.2009 р.

Елена Тищенко

КаК УКраинсКая милиция борется с нарКобизнесом

предлагаю взглянуть на нынешнюю систему МВД Украины глазами жителей неболь-
ших населенных пунктов, не только гражданских людей, но и рядовых милиционеров. Это 
даст возможность разглядеть те больные места, которые больше всего беспокоят народ и 
изнутри уничтожают украинскую милицию, как правоохранительный орган.

В течение последних пяти лет я работаю криминальным журналистом в регио‑
нальной газете «Популярные Ведомости», редакция которой располагается в городе 
Павлоград Днепропетровской области. Поэтому постоянно собираю, систематизирую 
и анализирую всю информацию, связанную с работой правоохранительных органов в 
нашем регионе. Узнаю о проблемах системы мВД, как от обычных рядовых граждан, 
так и от самих милиционеров. Хочу заострить внимание на одной из проблем, которая, 
на мой взгляд, является типичной для большинства украинских районов. Как наша ми-
лиция борется с незаконным оборотом наркотиков?

чтобы отчитаться о проделанной работе, сотрудники оБнона регулярно задержи‑
вают рядовых потребителей наркотиков и возбуждают уголовные дела. Поэтому, глядя 
на такие показатели, порой даже очень хорошие, можно сделать выводы, что милиция 
действительно борется с незаконным оборотом наркотиков. В реальности же все обсто‑
ит совершенно иначе.

Система мВД давно стала пособником, так называемой «крышей» для наркобиз‑
неса. и отдельные порядочные милиционеры (а такие еще встречаются), которые ра‑
ботают в гор‑ и райотделах милиции, даже при очень большом желании просто не 
в силах противостоять целой системе. Зачастую, после неудачных попыток борьбы с 
наркоторговцами, они добровольно переводятся из оБнона в какую‑нибудь другую 
милицейскую службу или вообще уходят из милиции. а задерживаются в оБноне в 
основном те, кто не создает проблем представителям наркобизнеса. и делают это, как 
вы понимаете, небескорыстно. через год‑другой работы в милиции такие правоохра‑
нители обзаводятся новенькими автомобилями и квартирами. Движимое и недвижимое 
имущество можно, конечно, зарегистрировать на кого‑либо из родственников, но вот 
скрыть свои реальные доходы в маленьком городе невозможно — там все друг о друге 
все знают.

В результате, в украинских городах открыто работают многочисленные точки сбы‑
та наркотиков. неравнодушные жители жалуются на них в горотдел или областное 
управление милиции, иногда даже в мВД. но эффекта от этого — 0,0! У представите‑
лей наркобизнеса хватает денег, чтобы купить лояльное отношение не только местных 
милиционеров, но и проверяющих из областного центра или столицы. Причем наше 
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законодательство всячески способствует успешному процветанию наркобизнеса в Ук‑
раине.

приведу один пример. Весной 2009 года в Павлоградском районе впервые легально 
засеяли маковое поле. частная фирма, которая никогда до этого не занималась земле‑
делием, арендовала около 80 гектаров земли на территории Приволчанского сельсове‑
та. Всходы оказались плохими, и чтобы сэкономить на оплате услуг охраны, в начале 
июля около половины поля передисковали. оставшиеся посевы до конца августа ох‑
ранял пост гСо. наркоманы из близлежащих населенных пунктов регулярно воровали 
оттуда растения мака. Причем организована эта воровская схема была не хуже иных 
оперативных мероприятий.

Как только начинало светать, наркоторговцы на автомобилях подвозили наркома‑
нов к маковому полю. машину останавливали вдалеке, и дальше наркозависимые шли 
пешком. они незаметно пробирались в самую гущу посевов и быстро набивали пакеты 
маковыми кустами. При этом их действия четко координировал специальный человек, 
находящийся неподалеку. Как только охранники замечали воров и начинали двигаться 
в их направлении, координатор сообщал об этом наркоманам и указывал им, в какую 
сторону нужно бежать, чтобы уйти от преследования охраны.

иногда сотрудники гСо задерживали кого‑нибудь из воров, составляли рапорты и 
передавали преступников в милицию. После резонансных публикаций в нашей газете 
о кражах маковых кустов с поля, сотрудники оБнона организовали оперативные ме‑
роприятия и задержали несколько воров мака — рядовых наркоманов, ранее судимых. 
Были возбуждены уголовные дела по статьям 308 и 309 УКУ. но, как вы думаете, был 
ли задержан хоть один автомобиль, подвозивший наркоманов к полю? нет! Были ли 
выявлены организаторы воровской схемы? нет! В горотделе милиции утверждают, что 
никакой организованной преступной схемы не было!

Проводя журналистское расследование о маковом поле на Павлоградщине, я также 
выяснила, что фермеры собрали с поля около 80 килограммов маковых семян, и выру‑
чили от продажи урожая аж 2 тысячи гривен! и это при том, что их затраты явно несо‑
измеримы с такими доходами. Предприниматели заплатили немалые деньги за лицен‑
зию. аренда поля также не бесплатна. Потратились на семена и обработку земли. Два 
месяца оплачивали услуги госохраны, стоимость которых исчисляется в десятках тысяч 
гривен. Затем вложили деньги в уборочную кампанию.

если подсчитать все эти затраты, они выльются в очень кругленькую сумму, ве‑
роятно, превышающую сотню тысяч гривен! и все это ради 2 тысяч гривен выручки?! 
невзирая на такой низкий доход, руководство данного частного предприятия намерено 
и в будущем году сеять мак, ведь лицензию им выдали на пять лет. Кроме того, они 
планируют провести на поле орошение, что потребует немалых затрат.

Как вы думаете, будут ли бизнесмены, которые умеют считать каждую копейку, за‑
ниматься какой‑либо деятельностью себе в убыток?

осознав весь этот парадокс, я сделала кое какие расчеты. оказывается, стоимость ма-
ковой соломки как наркосырья в тысячи раз превышает стоимость семян мака. К примеру, 
если предположить, что на каждом квадратном метре земли вырос хотя бы один маковый 
куст, то с поля размером 40 гектаров можно собрать около 400 тысяч кустов мака. В ка-
честве наркосырья могут быть использованы маковые головки и часть стебля. из 10 кустов 
пусть даже плохого, мелкого мака можно намолотить примерно стакан маковой соломки, 
который на черном рынке стоит 200-250 гривень. Выходит, из 400 тысяч кустов можно по-
лучить более 40 тысяч стаканов маковой соломки. если продать это наркосырье даже по 
200 гривень за стакан, то прибыль составляет 8 миллионов гривень!!! только сравните эти 
две цифры: 2 тысячи и 8 миллионов!

Как сами бизнесмены, так и сотрудники милиции убеждали меня в том, что все 
растения мака, как и полагается, были сожжены прямо на поле. однако пригласить 
журналистов на этот процесс они почему‑то отказались. не буду вдаваться в предпо‑
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ложения по данному поводу. Все и так прекрасно понимают, что происходит в нашей 
стране.

Крайне необходимо, чтобы и руководство МВД, и представители общественных орга-
низаций обратили серьезное внимание на данную проблему. Молодое поколение украин-
цев тихо деградирует и вымирает от наркотической зависимости, которая распространя-
ется, словно чума. а все, кто может повлиять на данную проблему, молчат и делают вид, 
что ничего страшного не происходит. нужно не только выявлять и публично наказывать 
отдельных сотрудников милиции, совершающих преступления. необходимо постепенно 
менять всю систему МВД, делая ее более открытой и прозрачной для народа. ни один ми-
нистр не в состоянии контролировать действия своих подчиненных на местах. Это должна 
делать общественность: активные жители города или района, неправительственные орга-
низации, СМи.

Галина Кучеренко

КоррУпция, приКрытая тайной следствия1

Будучи сопредседателем общественного совета при гУмВД в Днепропетровской 
области я имею возможность обобщать поступающую информацию о деятельности ор‑
ганов внутренних дел и делать некоторые выводы.

Во времена Помаранчевой революции на майдане был популярным лозунг «мили‑
ция с народом», и Вы, господин министр, были призваны укрепить эту связь и сделать 
её основой деятельности милиции в независимом государстве Украина, устранив огре‑
хи предыдущего «режима».

Так милиция таки с народом? Конечно, по источнику комплектования состава, не‑
сомненно, да — наверное, нет более народного органа. но вот с качеством работы, с 
защитой того самого народа от преступных посягательств — существуют большие про‑
блемы. и недели не проходит без сообщения в средствах Сми о тех или иных зло‑
употреблениях сотрудников мВД. апофеозом этого стало участие начальника райотде‑
ла милиции в скандально известной охоте нардепа лозинского на человека. является 
естественным, что уровень доверия населения к современной милиции является чрез‑
вычайно низким.

Конечно, являясь частью народа, милиция страдает от тех же болезней, подтачива‑
ющих основы нашего общества. Прежде всего, это разрушение, деградация обыденной 
морали и замещение её бизнес‑этикой («бабло побеждает зло»). В результате служба 
Родине в рядах мВД рассматривается как вид некоей предпринимательской деятель‑
ности, при которой в ущерб интересам подавляющего большинства властные полно‑
мочия конвертируются в определенные материальные блага. освобожденные от мо‑
ральных пут бизнесмены в погонах могут упечь за решетку невиновного и освободить 
негодяя от ответственности.

а под. ширмой тайны следствия, часто‑густо в лабиринтах следственных кабинетов 
прикрывается банальная коррупция, которая на памяти милиции Днепропетровской 
области по многим «показателям»: способствование и завладение чужим имуществом, 
«крышевание» игрового бизнеса, незаконного оборота металлолома, пособничество зе‑

1 Текст друкується в авторській редакції. 
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мельным аферам, уничожение бизнеса за отказ платить взятки, умышленное затягива‑
ние расследования уголовных дел, связанных с квартирными и земельными аферами, 
незаконное задержание и пытки.

один пример. В начале 2004 года в нашем городе группа мошенников преступным 
путем завладела имуществом и квартирой умершего одинокого 55‑летнего человека 
гражданина Ф. При помощи нотариуса была сфальсифицирована доверенность («рож‑
денная» через месяц после смерти гражданина Ф.), на основании которой проведено 
отчуждение 3‑хкомнатной квартиры в центре города Днепропетровска. Сыщики «без 
страха и упрека» ну никак не могут найти необходимые зацепки для установления ви‑
новных. Согласно собранным следствием сведениям доверенность на продажу кварти‑
ры, якобы, была подписана у нотариуса Колодий неизвестным лицом, примет которого 
уже и не упомнишь, и это самое неизвестное лицо темным вечером передало доверен‑
ность соседям умершего, поручив им продать его квартиру. и, что тут поделаешь, если 
в афере замешаны потусторонние силы — «мистер икс» без примет и следов. Согла‑
ситесь, «железное алиби» с участием таких мифических призраков можно обеспечить 
практически каждому злодею. При таком подходе остается непонятным, как милиция 
вообще раскрывает какие‑либо преступления?

Вопреки тому, что все фигуранты дела были известны, следователи Бабушкинского 
райотдела г. Днепропетровска за чеТЫРе года так и не продвинулись в расследова‑
нии, неоднократно приостанавливая производство по делу из‑за того, что «не установ‑
лены лица, совершившие преступление». При этом вне зоны внимания следствия оста‑
лись обстоятельства смерти хозяина квартиры — он был похоронен в нарушение всех 
норм и правил, без регистрации смерти в органах ЗагС. однако местные «пинкерто‑
ны» выяснением обстоятельств «криминальных похорон» вообще не заинтересовались. 
Смерть этого гражданина была зарегистрирована в установленном порядке лишь через 
три года стараниями потерпевшей стороны. и получается так, что из‑за откровенного 
безразличия сотрудников милиции умерший мог так и остаться вечно живым. Впрочем, 
сами обстоятельства и причина смерти на сегодня вызывают больше вопросов, чем от‑
ветов, но это пока что так и осталось за рамками следствия. (До сих пор неизвестно 
место погребения!) После жалобы представителя потерпевшего в наш общественный 
совет дело наконец‑то сдвинулось с мертвой точки. Да как! Следователь сделал всё для 
того, что бы непосредственный исполнитель преступления был освобожден от наказа‑
ния на основании закона «об амнистии», а деятельность подельников осталась вообще 
за скобками следствия. Так как уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 190 
Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или ор‑
ганизованной группой лиц), которая предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 12 лет, с таким сроком амнистия к виновному лицу не 
применяется, о чем прекрасно известно, в первую очередь начальнику следственного 
управления области, следователю, а также судье. очевидно, что для такого трюка со‑
вершенное преступление было переквалифицировано под более «мягкие» наказания, а 
для этого был существенно снижен размер ущерба. Упомянутые выше части 4 статьи 
190 УК особо крупным признается ущерб превышающий 10200 грн. Каким образом 
следствием и судом проводилась оценка ущерба, неизвестно, но стоимость украденной 
3‑х комнатной квартиры в центре города Днепропетровска, даже по БТи (в паспорте) 
составляла 14 429 грн. окончание следствия было скрыто следователем от потерпевше‑
го. Все ходатайства о проведении необходимых следственных действий, поданные сле‑
дователю представителем потерпевшего, были изъяты из материалов уголовного дела. 
очевидно, что наличие оных делало проблематичным применение амнистии к пре‑
ступнику.

и таких примеров можно привести десятки, сотни по преступным схемам которых 
милиция своим бездействием и нередко, участием, «помогает» преступникам овладе‑
вать квартирами и имуществом стариков, малолетних детей и одиноких граждан.
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на мои неоднократные обращения руководство следственного управления объясня‑
ет указанные выше и подобные им огрехи низкой квалификацией сотрудников район‑
ных отделов, являющейся следствием низкой оплаты труда и напряженного графика 
работы. но, по моему мнению, это не может служить оправданием коррупции — дурака 
можно научить, а негодяя необходимо увольнять!

и речь здесь идет не о попустительстве Днепропетровской милиции относительно 
нарушения права собственности, как кто‑то характеризует состояние работы, а о кор‑
рупции в милиции. Ведь пример с продажей умершего (при странных обстоятельствах) 
гр. Ф. его 3‑х комн. квартиры в центре Днепропетровска (по сфабрикованным доку‑
ментам через месяц после его смерти) — это лишь сотая толика таких бандитских схем 
с участием милиции, нотариусов, врачей, служб социальной защиты, прокуратуры и 
бандитов. Причем, банальная коррупция, как правило, прикрывается тайной следствия. 
и эти молодые лейтенанты‑следователи не по своей воле на протяжении 4‑х лет пере‑
давали как эстафету дело о мошенническом завладении чужим имуществом, где были 
известны все фигуранты этого преступления! оС неоднократно обращался к начальни‑
кам разного ранга вплоть до министра, обратить внимание на деятельность следствен‑
ного управления области во главе с его начальником, УБоПа, оБЭПа однако «неви‑
димый мистер Х» с Киева (хотя у нас есть предположение, кто это) «разводит» умелой 
рукой тучи над головами «следопытов», и оные выходят сухими из воды, а с чего бы 
это? не верю, что это лишь дружеское участие. Это коррупция, и возникает она, когда 
у чиновника (а милиционер такого ранга — чиновник) есть шанс продать или купить 
свои должностные возможности, превратив их в материальные блага. можно привес‑
ти сотни коррупционных действий милицейских «бизнесменов», которые постепенно 
социальную аномалию превращают в правило, в норму функционирования своей влас‑
ти. Это же происходит во всех ветвях и структурах власти в Украине и, к сожалению, 
способом жизни значительной части украинского общества. Поэтому здесь речь идет 
не просто о попустительстве милиции, а о коррупции в правоохранительных органах, 
которые, как и вся власть, оказались в условиях независимости и безответственности 
от закона и граждан, что порождает на каждом шагу системный характер преступности, 
а циничное вранье, лукавство и преступная работа «правоохранителей» прикрывается, 
как правило, тайной следствия.

Коррупция разъела все механизмы государства, и оно как институт здесь теряет 
свое сакральное значение, и уже, увы, вряд ли способно к самоочищению. Поэтому 
«кадровая чистка», просто необходима, и нужно избавляться от таких «кадров», у ко‑
торых нормой стало предательство служебным интересам, циничное пренебрежение 
правами и законными интересами граждан. Потому как большинство граждан, ощущая 
свою безысходность перед беспределом в правоохранительной и судебной системах, 
в свою очередь, начинают руководствоваться принципами, которые можно выразить 
формулой «живу на территории оккупированной государством и веду против него пар‑
тизанскую борьбу».

однако, нужно честно сказать, что проблема противодействия коррупции, где бы 
она не пускала ростки, это проблема не правоохранительных или контролирующих го‑
сударственных органов, а политического руководства страны, которое должно реально 
и системно противодействовать коррупции и преступности, а не заниматься предвы‑
борной кампанейщиной.

и раз уж, государство, «разрешило» объединиться нам с вами в оС при органах мВД, 
для общественного контроля за деятельностью милиции, то может, под контролем об‑
щественности, куда приходят со своими бедами люди, как раз и назначить «следствие» 
по следствию и требовать реальной прозрачности и открытости деятельности «правоох‑
ранителей» всех рангов? Считаю, мы должны настойчиво им на это указывать и доби‑
ваться неукоснительно соблюдать законность, права и свободы наших граждан.
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Микола Коробко

міліцейсьКа «чорна діра» для зниКнення приватної власності

Дві історії про причетність керівних працівників міліції до організованої ними втра‑
ти особистої власності громадян не доводиться вважати винятковими.

Підприємець олександр мотурнак з квітня 1999 року у м. Кривому Розі орендував 
приміщення під магазин. У 2000 році це приміщення придбала фірма «Юсі», яка вирі‑
шила розірвати з ним договір суборенди. Поки тривали переговори, до магазину при‑
був оперуповноважений Тернівського РВ янішевський а.П. у супроводі працівників 
пожежної охорони та санепідстанції з вимогою звільнити приміщення. У червні 2003 
року співробітники фірми в присутності оперуповноваженого янішевського винесли і 
вивезли у невідомому напрямі все обладнання, товар, виручку та особисті речі підпри‑
ємця, заподіявши шкоду на суму 135 тис. грн. Перевірка заяви підприємця про при‑
тягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за пограбування була доручена 
тому ж янішевському а.П.

У вересні того ж року янішевський виніс постанову про відсутність складу злочину 
у діях працівників фірми «Юсі», мотивуючи це тим, що у мотурнака не було договору 
оренди з фірмою «Юсі».

Після відміни цієї постанови Тернівським районним судом повторну перевірку до‑
ручено знову янішевському, який у лютому 2006 року знову виніс постанову про від‑
мову у порушенні кримінальної справи. У серпні 2006 року суд визнав постанову неза‑
конною і скасував її, а матеріали надіслав до Тернівського РВ для додаткової перевірки, 
після чого янішевський втретє виніс постанову про відмову у порушенні кримінальної 
справи за фактом пограбування згаданого підприємця. цю постанову керівництво Тер‑
нівського райвідділу не надає навіть на запит суду.

Згідно з листом прокуратури Дніпропетровської області від 04.01.07 року, у зв’язку з 
допущеною тяганиною і неповнотою перевірки до янішевського а.П. вжито заходів дис‑
циплінарного впливу керівництвом УВС мВС України в Дніпропетровській області.

мотурнак неодноразово звертався до керівництва Тернівського райвідділу міліції, 
Криворізького міського управління мВС України в Дніпропетровській області та тричі до 
міністра внутрішніх справ України з вимогою порушити кримінальну справу по факту його 
пограбування, але керівництво цих установ до цього часу не вжило відповідних заходів.

В середині 2004 року громадянин мотурнак о.м., криворізький підприємець, дав 
оголошення в пресі про намір продати три редукторні пари вартістю 1 млн. гривень. 
Покупець назвався швидко. Підприємець орендував вантажний автомобіль, завантажив 
редукторні пари і разом із покупцем та його знайомим вирушили в напрямку складу 
«Кривбасшахтопроходка», який розташований в іншому районі міста і де ці пари мали 
бути залишені після розрахунку. Коли транспорт в’їхав на територію Саксаганського 
району, супутники підприємця пред’явили посвідчення працівників ДСБеП Сакса‑
ганського РВ КмУ УмВС України в Дніпропетровській області і наказали їхати до них 
в райвідділ. автомобіль із редукторними парами був залишений на території райвідділу, 
а підприємця завели до кабінету начальника відділу ДСБеЗ ляшенка Віталія Євгенови‑
ча. Той заявив, що незважаючи на те, що документи на редукторні пари оформлені на‑
лежним чином, він їх не поверне. Повідомив про свій великий досвід торгівлі шахтним 
устаткуванням та про налагоджені зв’язки з чиновниками великих підприємств м. Кри‑
вого Рогу, від яких залежить питання закупівлі такого обладнання. Він заявив, що пари 
він продасть, а гроші поділить із підприємцем. Підприємець мотурнак змушений був 
погодитися на будь‑які умови.

орендований підприємцем вантажний автомобіль з редукторними парами майже 
два тижні простояв на території Саксаганського райвідділу міліції, після чого редуктор‑
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ні пари були відвезені на склад «Кривбасшахтопроходки». За весь цей час ніякі проце‑
суальні документи не складалися — ні пояснення, ні акт вилучення, ніяких постанов 
не виносилось протягом цілого року. Факт вилучення редукторних пар не був зафік‑
сований. Кількаразові поїздки до пана ляшенка залишилися безрезультатними, він не 
бажав будь‑що пояснювати.

У кінці 2005 року п. мотурнак звернувся в прокуратуру Саксаганського району з 
вимогою порушити проти ляшенка В.Є. кримінальну справу за пограбування. Попри 
численні звернення про надання відповіді на заяву, лише у вересні 2006 року надійшов 
лист із прокуратури про те, що в результаті перевірки ніяких порушень з боку ляшенка 
В.С. не виявлено. Копію постанови, яка нібито була винесена ще 1 лютого 2006 року, 
вдалося домогтися лише в січні 2007 року. через упередженість суду скарга про визнан‑
ня постанови незаконною залишена без розгляду.

З приводу свого пограбування п. мотурнак, крім органів прокуратури всіх рівнів, 
неодноразово звертався зі скаргами до управлінь внутрішніх справ міста і області і без‑
посередньо до міністра внутрішніх справ України. Потерпілий тричі одержував листи 
від керівництва Саксаганського райвідділу з пропозицією забрати свої редукторні пари, 
але кожного разу йому їх не віддавали, поки у вересні 2008 року він не переконався ос‑
таточно, що на місці зберігання їх не стало. 5 років безперервних спроб повернути собі 
відібране майно або домогтися відшкодування його вартості для п. мотурнака завер‑
шилися нічим: правоохоронні органи не вбачають у позбавленні людини таким чином 
її майна будь‑яких порушень закону.

Приватний адвокат Володимир горбенко, аналізуючи численні випадки багатора‑
зових відмовних постанов стосовно порушення кримінальних справ, вважає, що така 
практика є однією із найбільших причин підтримання корупції і хабарництва в право‑
охоронних органах. Ситуацію можна змінити, якщо до кримінально‑процесуального 
кодексу ввести норму, яка передбачала б не просто повернення матеріалів особі, яка 
винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, а зобов’язувала б 
посадову особу у невеликий термін порушити кримінальну справу і провести досудове 
слідство в повному обсязі. Слід надати судам право не тільки скасовувати незаконні 
постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, а й самим порушувати кримі‑
нальні справи на підставі наданих їм матеріалів.

Алім Заволока

харКівсьКа міліція: ознаКи приховУвання злочинів

Починаючи з 2005 року, Профспілка працівників науки, виробництва та фінансів 
ХДЗВа «граніт» постійно, і безрезультатно звертається до мВС України з приводу про‑
ведення розслідування щодо наданих Україні Європейською комісією 500 000 євро на 
реформи ветеринарної освіти. чергове звернення до міністра мВС Ю. луценка (ДДЗР 
мВС України 3‑1620, 01.04.2008 р.) щодо долі 500 000 євро та розслідування дій пра‑
цівників міліції, які носять ознаки злочину (В.о. Колєснік, Панасенко К.В. і зам. нач. 
Харківського облуправління мВС Фоменко м.і.) залишилось без розгляду.

Харківський БеП відмовив в порушенні кримінальної справи щодо нецільових вит‑
рат євро, хоча знайшов з 500 000 тільки витрати на суму 225 000, а щодо решти — нестачу 
на суму 200 000 гривень. При розслідуванні міліціонери погодились на фальшиві доку‑
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менти від ректора ХДЗВа В.о. головка та гол. бухгалтера г.Д. Уманец та на те, що суми 
по 50 000 євро «законно» використовували «на зарплату», хоча зарплата, тим більше в 
таких розмірах, міжнародним проектом ТемПУС‑ТаСіС не передбачена.

В наданні інформації по розслідуванню за зверненням профспілці міліція відмовила.

Володимир Збишко

порУшення заКонності і правопорядКУ 
в апостоловсьКомУ рв мвс УКраїни

мені, підполковнику міліції в запасі Збишку Володимиру іллічу, рішенням нивот‑
рудівської сільської ради апостоловського району Дніпропетровської області доручено 
оформлення звернення територіальної громади в державні органи щодо посадових осіб.

маючи досвід роботи в міліції, можу запевнити, що в апостолівському районі тако‑
го підрозділу взагалі не існує. начальник райвідділу Кобець Василь григорович створив 
із міліції злочинне угруповання.

Протягом кількох років заяви від громадян не реєструються: навіть ті, де є відомі 
особи, які скоїли цей злочин. ці матеріали передаються довіреним особам — оперупов‑
новаженому настенку і дільничному інспектору Кирилюку о.н. Всі троє — вихідці з 
села нива Трудова, які потім стягують кошти з винуватців й на цьому все закінчується.

Таким чином, мені стало відомо про десятки таких зловживань з боку міліції, про 
які було повідомлено в районну прокуратуру. ось деякі з них.

1. Заява Санзарової о.м. про те, що дільничний інспектор Кирилюк о.м., погро‑
жуючи посадити її чоловіка, забрав гроші, які вона отримала за народження дитини.

2. Заява Кузьмич Р. Б. Дільничний інспектор Кирилюк о.м., погрожуючи посадити 
неповнолітнього сина, примусив її сплачувати гроші третій особі за викрадений телефон.

3. Заява лимонова С.о., що він повідомив дільничного інспектора Кирилюка о.м., 
що з його оселі двічі було викрадено майно, а у особи, що вчинила ці злочини, забра‑
на худоба.

4. Заява Ряшина С.В. про те, що односельці вчинили розбійний напад на його осе‑
лю і, вдаривши його по голові, забрали майно, а дільничний інспектор Кирилюк о.м. 
покрив злочин і зобов’язав третю особу, підприємця, відшкодовувати збитки.

5. Заява Рибочич н.С., що в неї було викрадено дві корови, а оперуповноважений 
настенко злочин приховав і її заяву не затребував.

6. начальник райвідділу Кобець В.і. ініціював рейдерський демонтаж залізничного 
полотна довжиною близько 14 кілометрів. По даному факту Дніпропетровська облас‑
на прокуратура порушила кримінальну справу і направила її до апостолівської район‑
ної прокуратури для подальшого ведення справи, а та в свою чергу матеріали передала 
Кобцю В.і., де справа не розглядається.

7. Протягом останніх двох років в апостолівському районі в селі нива Трудова було 
викрадено меліоративну систему, залізні труби діаметром 1000 мм. мешканці села за‑
фіксували спецтехніку, яка була задіяна на монтажі труб, то виявилося, що на прохання 
начальника райвідділу її надав жКХ.

на ці заяви апостолівська районна прокуратура відповіді не надала, про що було 
повідомлено спочатку Дніпропетровську обласну прокуратуру, а згодом — і генераль‑
ну, котрі відповіли, що матеріали передані в апстолово.
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Про всі ці події було повідомлено керівників УВС області, служби внутрішньої без‑
пеки міліції, але ніякої відповіді не отримано.

через депутатів обласного рівня це питання висвітлювалось на обласній сесії Дніпро‑
петровської області. Депутатам були надані відповіді про те, що факти не підтвердилися.

Зі зміною керівництва УВС Дніпропетровської області Кобець В.і. був звільнений з 
посади, але на третій день був поновлений на цій посаді. Вплинув на повернення Коб‑
ця В.і. заст. міністра мВС Євдокімов, який підтримував його на цій посаді, не прихо‑
вуючи симпатії до цієї особи.

мені, як людині, що має 24 роки міліцейського стажу, доводилося працювати ще 
з лейтенантських погон з такими вихідцями з Дніпропетровщини (що стали генерала‑
ми в Києві), як Бородич л.В., астіон м.В., Хощевий н.В. Євдокімов, котрі найбільше 
вплинули з негативного боку на вирішення кадрового питання в області. через те нині 
в Кривому Розі та в інших подібних регіонах, коли виявляються резонансні злочини, то 
в них завжди фігурують працівники міліції як організатори або виконавці.

як фахівець заявляю, що в Україні існує дві міліції. це невелика група, так би 
мовити, фанатиків, людей, які віддані справі й працюють відповідно до вимог дію‑
чих законів, а ще — переважна більшість працівників, які замість слів присяги «Слу‑
жу народу України» відповідіють «а як вам треба?», не забуваючи про свої інтереси, і 
вони — керівники всіх рівнів.

Ганна Котович

взаЄмодія правоохоронних органів з громадсьКістю 
У боротьбі з КорУпціЄю

Конституційно закріплене положення, що народ є носієм суверенітету та єдиного 
джерела влади, означає участь народу в управлінні державою та виключне право наро‑
ду своїми вольовими рішеннями визначати і змінювати конституційний лад України. 
Вихідною позицією є організація державної влади, здійснюючи яку народ координує 
діяльність всіх суб’єктів суспільного життя. У зв’язку з цим, важливого значення набу‑
ває принцип взаємодії правоохоронних органів з населенням та принцип гласності у 
боротьбі з корупцією.

Корупція розглядається як зовнішня і внутрішня загроза. чітко поділяються два ас‑
пекти корупції: політична та економічна. Розвиток політичної корупції породжує без‑
контрольність політичної ситуації в країні і являє собою загрозу демократичним інсти‑
тутам і балансу різних гілок влади. економічна корупція знижує ефективність ринкових 
інститутів і регулюючої діяльності держави. Важливо зазначити, що зусилля з обме‑
женням корупції в зарубіжних країнах, як правило, інституалізовані та масштабні. як 
відомо, найменш корумпованою країною у світі є Фінляндія. авторитетна міжнародна 
організація Transperency International вже кілька років поспіль віддає їй останнє міс‑
це. У Фінляндії, втім, як і в інших розвинених демократіях, чесна влада — це система 
взаємодії права, громадянського суспільства, традицій і цінностей нації. чесна влада не 
залежить від персоналій — ніхто з кандидатів на жодну з державних посад не може ого‑
лосити себе її гарантом, але всі політики зобов’язані служити їй.

Соціологічні дослідження в Україні свідчать про те, що ступінь довіри громадян до 
правоохоронних органів є низькою. Важливий вплив на формування громадської думки 
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має надходження до Змі об’єктивних даних про реальний стан корупції та заходи бороть‑
би з нею. а для того, щоб принцип взаємодії правоохоронних органів з громадськістю 
подіяв, в основу його вихідних положень доцільно покласти нові засади, які мають спира‑
тися на залучення населення до взаємодії з цими органами за допомогою індивідуальної 
форми спілкування. Повернення довіри до працівників правоохоронних органів і усві‑
домлення всіма членами суспільства необхідності надання їй допомоги у боротьбі з коруп‑
цією надасть можливість залучити до цієї роботи найбільш свідому частину населення.

В деяких державах у боротьбі з корупцією активно використовуються різноманіт‑
ні громадські організації. Зокрема, у швеції незалежним моніторингом за рівнем ко‑
румпованості в тих чи інших сферах суспільства займається створена у 1994 році гро‑
мадська організація «Демократичний аудит», яка об’єднує в собі провідних шведських 
політологів, економістів та інших науковців. Поряд із моніторингом стану розвитку 
демократичних свобод у шведському суспільстві, ця організація займається вивченням 
специфічних питань, у т.ч. пов’язаних із боротьбою з корупцією.

Для України важливого значення набуває функція соціальної допомоги населен‑
ню з боку правоохоронних органів, яка зводиться до таких напрямів діяльності: надан‑
ня морально‑психологічної допомоги потерпілим в результаті правопорушень; вста‑
новлення і підтримка добрих взаємовідносин з громадськими формуваннями; надання 
консультацій населенню з правових питань; забезпечення впровадження наукових ре‑
комендацій та зарубіжного досвіду партнерських відносин поліцейських органів з насе‑
ленням (Public Relations).

на сьогодні є нагальною необхідність залучення всіх державних інститутів та ор‑
ганізацій громадськості, в тому числі політичних партій, уряду та неурядових організа‑
цій, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, освітніх установ, екс‑
пертних груп, адвокатів до створення дієвої системи заходів по боротьбі з корупцією з 
метою досягнення злагодженої правоохоронної діяльності держави, удосконалення ан‑
тикорупційного законодавства, процесуальної та процедурної форм його реалізації.

Так, одним із заходів щодо підвищення рівня взаємодії правоохоронних органів з громад‑
ськістю є впровадження інституту інформаторів, запропонований організацією економіч‑
ного Співробітництва та Розвитку (Organisation for Economic Co‑operation and Development) 
в рамках боротьби з корупцією в країнах Східної Європи та центральної азії.

особа, яка надає інформацію про корупційні правопорушення у всіх гілках влади, є 
інформатором. Розкриття інформації носить як внутрішній характер, наприклад, робо‑
тодавцю, так і зовнішній характер — правоохоронним органам. Захист осіб, які надали 
інформацію, на рівні їх місця роботи включає в себе захист від відповідних дій, нападів 
колег, звільнень та ін. (Трудовий Кодекс Словакії, Трудовий Кодекс швеції, спеціальні 
закони про захист інформаторів японії та Великобританії). У більшості випадків інформа‑
тори не беруть участі в адміністративному та кримінальному процесі, оскільки правоохо‑
ронні органи мають достатньо доказів та не потребують особистих свідчень інформатора.

Свідки та інформатори, з якими співпрацюють правоохоронні органи, відрізня‑
ються тим, що перші не причетні до правопорушень, а другі — причетні до правопо‑
рушень, по яким ведеться розгляд чи слідство. однак, на сьогодні жодна країна не має 
ефективних юридичних заходів щодо захисту інформаторів ні в державному, ні в при‑
ватному секторі.

Таким чином, беручи до уваги, що корупція є за своїм характером скритим право‑
порушенням, особи, які причетні до корупційних дій, як правило, усвідомлюють про‑
типравний характер своїх дій. У зв’язку з цим, з метою ефективної взаємодії правоохо‑
ронних органів з громадськістю, необхідно на високому правовому рівні підтримувати 
правоохоронними органами інформованість населення щодо захисту їх законних прав.
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Валентина Тюріна

шляхи вдосКоналення проФілаКтичної роботи працівниКів 
органів внУтрішніх справ щодо попередження насильства в сім’ї

як свідчать статистичні дані, в Україні найбільша кількість тяжких правопорушень 
проти особистості відбувається в сфері сімейно‑побутових відносин. отже, однією з ак‑
туальних проблем, що потребує вивчення і вирішення, є проблема насильства в сім’ї.

Роботу працівників оВС щодо попередження насильства в сім’ї регламентує норма‑
тивно‑законодавча база мВС України (Закон України «Про міліцію», Закон України «Про 
попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р., Коментар до Закону «Про міліцію», Інс-
трукція про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції (Наказ МВС 
України від 1�.01.1994 р. № 19), Інструкція щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у 
справах сім’ї та молоді, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей, 
молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства 
в сім’ї), де визначено функції та службові обов’язки працівників міліції щодо поперед‑
ження насильства в сім’ї.

як правило, до служб дільничних інспекторів міліції і служб кримінальної міліції у 
справах дітей звертаються ті, хто вже потерпів від насильства в сім’ї. Тому робота цих 
служб, головним чином, орієнтована на те, щоб виявити та усунути причини і умови, 
що сприяють проявам насильства в сім’ї; вжити заходів щодо припинення насильства в 
сім’ї, а також дій членів сім’ї, що направлені на виконання реальної загрози вчинення 
насильства в сім’ї; направити осіб, які вчинили насильство в сім’ї, до спеціалізованих 
установ та кризових центрів, а жертв насильства в сім’ї — до спеціалізованих установ 
для жертв насильства в сім’ї, тобто орієнтована на роботу з тими сім’ями, де насильс‑
тво вже скоєно або існує реальна загроза його вчинення. інші ж установи (кризові цен‑
три для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його 
вчинення, і центри медико‑соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї) займаються 
усуненням наслідків уже вчиненого насильства. отже, сама проблема насильства в сім’ї 
вирішується переважно як проведення заходів щодо припинення насильства, а також 
дій, спрямованих на усунення реальної загрози його вчинення, тобто шляхом здійснен‑
ня загальної (вторинної) та спеціальної (третинної) соціальної профілактики.

але існуючі законодавчі та нормативно‑правові акти не дозволяють працівникам 
оВС успішно запобігти насильству в сім’ї, оскільки вони орієнтовані на проведення 
тільки загальної (вторинної) та спеціальної (третинної) профілактик. отже, у такий 
спосіб проблему насильства в сім’ї вирішити неможливо.
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оскільки стереотипи насильницької поведінки формуються у людини, як правило, 
в сім’ї в дитячому, підлітковому чи юнацькому віці й унаслідуються наступними по‑
коліннями, то особливо плідною, на наш погляд, може виявитися робота з молоддю 
(зокрема, старшокласниками та студентами), оскільки саме вона створює нові сім’ї, пе‑
реносячи в свою власну сім’ю стереотипи поведінки, що були засвоєні у батьківських 
сім’ях або під час спілкування з іншими людьми. Крім того, як свідчать результати про‑
веденого нами дослідження, переважній більшості молоді (72%) притаманні саме такі 
стереотипи сформованої та перенесеної у власну сім’ю поведінки, які є в тій чи іншій 
мірі насильницькими, а, отже, — небажаними.

Проблема профілактики насильства в сім’ї набуває особливого значення у зв’язку з 
тим, що зазначені небажані стереотипи поведінки формувалися і закріплювалися у мо‑
лодих людей — потенційних батьків — як правило, у тому віці, коли людина навчається 
відстоювати власні інтереси і позиції, захищати себе і свій соціальний статус. При цьому 
дитина чи підліток мимовільно засвоює ті зразки поведінки, що їй демонструють дорослі, 
які її оточують. Дитина сприймає і засвоює їх як поведінкову норму, яку потім переносить 
і реалізує у своїй власній сім’ї. У такий спосіб насильницька поведінка передається від по‑
коління до покоління, і люди навіть не замислюються над тим, що відносини між самими 
батьками, а також між батьками і дітьми можуть і мають бути ненасильницькими.

насильницькі стосунки в сім’ї мають далекосяжні наслідки, оскільки у пев‑
ної частини дітей формуються психічні якості потенційного насильника, а в іншої 
частини — психічні якості потенційної жертви. означені якості особистості також пе‑
редаються від покоління до покоління, визначають специфічні сімейні відносини, про‑
яви насильницьких дій по відношенню до власних і чужих дітей.

Тому профілактичну роботу потрібно проводити одночасно з батьками і дітьми 
з одних і тих самих сімей. Сьогодні ж кримінальна міліція у справах дітей працює 
в районі, а дільничні інспектори — в мікрорайоні; працівники кримінальної міліції у 
справах дітей не закріплені для проведення роботи щодо профілактики насильства в 
сім’ї за певними адміністративними дільницями, як дільничні інспектори міліції. це 
унеможливлює їх взаємодію для роботи з сім’ями, зокрема з членами родини різного 
віку, з метою профілактики насильства в сім’ї.

пропозиції. Проблема насильства в сім’ї має різні аспекти, тому необхідно
1. Департаменту освіти і науки мВС України внести у навчальні плани ВнЗ мВС 

України факультетів, що готують працівників громадської безпеки, кримінальної міліції, 
соціально‑психологічних факультетів, обов’язкові предмети «Попередження насильства 
в сім’ї», «Соціальна робота з сім’ями в складних життєвих обставинах»;

2. Звернутися до міністерства освіти і науки з пропозицією удосконалити курс 
«етика сімейного життя», доповнивши його обов’язковими темами щодо виникнення 
та попередження насильства в сім’ї;

3. наказом мВС України закріпити працівників КмСД РВ гУмВС за певними ад‑
міністративними дільницями міліції в мікрорайонах та забезпечити їх взаємодію з діль‑
ничними інспекторами для проведення роботи з попередження насильства в сім’ї.

Дмитро Заброда

УдосКоналення підготовКи дільничних інспеКторів міліції 
до дій з проФілаКтиКи та припинення насильства У сім’ї

органи внутрішніх справ є одним із основних суб’єктів попередження насильства 
у сім’ї. При цьому постановою Верховної Ради України «Про Рекомендації парламент‑
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ських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного 
насильства»» від 22 березня 2007 р. визначено, що мВС спрямовує діяльність на ви‑
конання таких заходів: надати пріоритетного значення профілактиці та боротьбі з ґен‑
дерним насильством, включаючи торгівлю людьми та насильство у сім’ї або родині; 
для збільшення дієвості заходів з попередження насильства в сім’ї, посилення захисту 
жертв такого насильства внести пропозиції щодо підвищення правового статусу діль‑
ничних інспекторів міліції; забезпечувати оперативний розгляд звернень і повідомлень 
про вчинення насильства в сім’ї та вжити заходів щодо недопущення випадків відмови 
від реєстрації звернень про насильство в сім’ї; підвищити рівень розслідування актів 
насильства щодо жінок; забезпечити особливу увагу до жертв насильства в сім’ї, які по‑
терпають від його повторних проявів.

Покращанню протидії насильству у сім’ї, на наш погляд, повинно сприяти підви‑
щення якості підготовки працівників міліції, насамперед дільничних інспекторів міліції, 
на яких покладаються обов’язки попереджати, виявляти, припиняти прояви насильства 
у сім’ї, запобігати повторному їх вчиненню.

Виконання цього завдання покладається на ВнЗ мВС України, які готують праців‑
ників міліції громадської безпеки, і в першу чергу Дніпропетровський державний уні‑
верситет внутрішніх справ — базовий ВнЗ мВС.

Слід звернути увагу на існування ряду проблем у підготовці курсантів до діяльності 
з протидії насильству у сім’ї. на мою думку, основними серед них є: формування пе‑
реважно знань, а не вмінь та навичок; відсутність спеціальної навчальної дисципліни, 
присвяченої проблемам протидії насильству у сім’ї; розгляд проблем протидії насиль‑
ства у сім’ї переважно при підготовці працівників міліції громадської безпеки; вико‑
ристання традиційних методик навчання (лекція‑семінар‑практичне заняття); недо‑
статнє наочне та інформаційне супроводження занять.

Зважаючи на те, що відповідно до наказу мВС України від 15.09.2008 р. № 439 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ визнано базовим вищим 
навчальним закладом мВС з підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської 
безпеки, протягом листопада‑грудня 2008 р. спільно з фахівцями інших вищих навчаль‑
них закладів мВС розроблено типові програми навчальних дисциплін, у яких передба‑
чено формування знань та навичок з протидії насильству у сім’ї.

на мою думку, при удосконаленні підготовки працівників міліції для запобігання 
насильству у сім’ї слід враховувати:

1) тезу про те, що завдання щодо протидії насильству у сім’ї покладаються не лише 
на службу Дім та КмСД, а й інші підрозділи оВС в межах їх компетенції (наприклад, 
чергові частини, патрульна служба, досудове слідство);

2) необхідність приділення уваги формуванню вмінь та навичок працівників міліції 
громадської безпеки щодо: а) аналізу типових ситуації, що виникають під час виявлен‑
ня, припинення та фіксації фактів насильства у сім’ї; б) складення відповідних про‑
цесуальних документів; в) відмежування адміністративно‑караних правопорушень та 
злочинів, пов’язаних із насильством у сім’ї; г) особистої безпеки при припиненні на‑
сильства у сім’ї, взаємодії з іншими підрозділами міліції, органами місцевого самовря‑
дування та громадськістю;

3) потребу у використанні активних технологій навчання (рольових ігор, тренінгів, 
тестів), навчальних відеофільмів, засобів наочності; доречність розмежування особли‑
востей підготовки курсантів денної форми навчання, слухачів заочної форми навчання, 
слухачів курсів підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників оВС;

4) необхідність врахування досвіду вирішення проблем протидії насильству у сім’ї, 
наявного у практичних підрозділів міліції громадської безпеки України, а також поліції 
(міліції) інших країн світу.

З урахуванням вищевикладеного, для удосконалення підготовки працівників міліції 
щодо протидії насильству у сім’ї пропонується:



���

Дотримання прав люДини в Діяльності мвс

1. Спільно з УДім ДгБ мВС України визначитися зі змістом вмінь та навичок, 
що повинні мати курсанти та слухачі, стосовно протидії насильству у сім’ї. При цьому 
доречно висловити позицію до найбільш складних питань, опанування яких потребує 
поглибленої підготовки працівників оВС; викласти конкретні фабули, аналіз яких доз‑
волить продемонструвати складнощі та типові рішення в діяльності працівників міліції 
щодо попередження, виявлення, припинення фактів насильства у сім’ї й під час при‑
тягнення осіб, винних у їх вчиненні до юридичної відповідальності (наприклад, рішен‑
ня, скасовані прокуратурою, судами).

2. Спільно з УДім ДгБ мВС, ВДім УгБ гУмВС України в Дніпропетровській 
обл. створити цикл навчальних відеофільмів, у яких відобразити правильні та непра‑
вильні дії працівників міліції при припиненні насильства у сім’ї.

3. Підготувати:
— з використанням мультимедійних презентацій ряд лекцій щодо правових основ 

діяльності міліції у протидії насильству у сім’ї
— методичні рекомендації (інформаційний лист) щодо позитивного досвіду діяль‑

ності дільничних інспекторів міліції з питань попередження насильства у сім’ї, 
взаємодії з іншими підрозділами міліції, громадськістю та службами у справах 
сім’ї і молоді місцевих державних адміністрацій і місцевих рад;

— методичні рекомендації (інформаційний лист) щодо позитивного досвіду діяль‑
ності громадських організацій у сфері попередження насильства у сім’ї, а також 
взаємодії між ними та оВС;

— аналітичну довідку з питань досвіду протидії насильству у сім’ї в інших державах, 
насамперед країнах ЄС;

— підбірку відеоматеріалів з виступами практичних працівників з приводу органі‑
зації діяльності із протидії насильству у сім’ї, а також визначитися з приблизною 
тематикою та переліком питань, які можуть бути висвітлені під час правоосвіт‑
ницької роботи дільничних інспекторів міліції, керівників міліції громадської 
безпеки з цього питання;

— тести для проміжного та підсумкового контролю нормативно‑правових актів, що 
регулюють діяльність оВС у протидії насильству у сім’ї; забезпечити їх вико‑
ристання в електронній формі та можливість їх поширення у підрозділах служби 
дільничних інспекторів міліції (розміщення та проходження на сайті ДгБ з фік‑
суванням результату та оцінкою);

— макети справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173‑2 КУпаП, 
які відпрацювати з позиції їх типовості, та інші документи, що складаються в ході 
процесуальної діяльності Дім (зразки захисних приписів, зобов’язань про непри‑
пустимість вчинення насильства у сім’ї, направлень на медичне обстеження жертв 
насильства у сім’ї тощо).

4. Визначитися з можливістю створення на базі Дніпропетровського державного 
університету навчального полігону, на якому відпрацьовувати дії працівників міліції 
під час спілкування з правопорушником та жертвою насильства у сім’ї, фіксації доказів 
такого правопорушення. Передбачити засоби відеофіксації, завдання статистам та екс‑
пертам при проведені таких занять.

5. Розробити алгоритми виконання кожного із завдань, покладених на працівників 
міліції у запобіганні насильству у сім’ї.

6. Визначити перелік типових ситуацій (з урахуванням реальних фабул) та розроби‑
ти алгоритми правильних дій працівників міліції у ситуаціях, пов’язаних із загрозою для 
їх життя і здоров’я при припиненні насильства у сім’ї. При цьому враховувати видання 
«Збірник типових і екстремальних ситуацій та алгоритми правильних дій працівників 
міліції в таких ситуаціях під час виконання службових обов‘язків по охороні громадсь‑
кого порядку та боротьбі зі злочинністю. К.: мВС України, 2000. — 86 с.».
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Викладення матеріалу можна здійснити у такій формі: опис фабули — викладення про‑
блемних питань — викладення дій працівників — оцінка дій працівників — викладення 
можливих варіантів правильних дій — посилання на нормативні акти, які визначають 
правильний порядок дій.

7. на базовому дільничному пункті ДДДУВС проводити практичні заняття, на яких 
відпрацьовувати дії дільничних інспекторів міліції під час особистого прийому грома‑
дян та під час одержання інформації про факт вчинення насильства у сім’ї, проведення 
профілактичної роботи з особами, які його вчинюють, спілкування з очевидцями.

Вважаю, що викладені заходи можуть підвищити рівень підготовки дільничних інс‑
пекторів міліції до дій з припинення та профілактики насильства у сім’ї.

Ірина Трубавіна

перспеКтиви родиноцентричного підходУ в роботі з сім’ями в овс

Пріоритетними напрямками державної сімейної політики проголошено захист прав 
сім’ї, її членів. одним із шляхів захисту прав сім’ї та її членів є соціальна робота (За‑
кон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю в Україні»), яка, як свідчить 
дослідження о.і. Федоренко, є складовою діяльності оВС. Дослідження С.м. Бойко 
доводить необхідність педагогічної функції в роботі працівників оВС щодо поперед‑
ження насильства в сім’ї. Соціально‑педагогічна робота з сім’єю в сфері соціальної 
роботи є за своєю суттю правозахисною, оскільки спрямована на створення умов для 
реалізації прав, інтересів дітей та молоді, членів їх сімей. Правозахисна діяльність є 
ширшою за правоохоронну, але може включати її до себе (К.Б. левченко). Діяльність 
оВС часто пов’язана з роботою з сім’ями — робота щодо попередження насильства в 
сім’ї, профілактична робота з дітьми, які скоїли правопорушення, участь у соціально‑
му інспектуванні сімей, які опинились у складних життєвих обставинах тощо. ця ро‑
бота передбачає роботу в середовищі, у взаємодії з іншими установами, які працюють 
з сім’ями (прикладом є коаліції проти насильства в сім’ї за кордоном, взаємодія щодо 
жорстокого поводження з дітьми і проти насильства в сім’ї в нашій країні, які вимага‑
ють об’єднання зусиль фахівців різних сфер для подолання складних проблем). Спіль‑
ним для роботи різних установ у такій взаємодії є права людини — основа соціаль‑
ної, соціально‑педагогічної, правозахисної, правоохоронної діяльності. але у роботі з 
сім’ями має бути і інший аспект прав людини — права членів родини в сім’ї та права 
сім’ї у суспільстві. це вимагає реалізації на практиці працівниками оВС родиноцент-
ричного підходу. Відповідно до цього підходу, сім’я розглядається як окремий об’єкт 
соціальної педагогіки, здатний до соціалізації та розвитку. наслідком успішної соціалі‑
зації сім’ї є її розвиток як основа благополуччя. Тобто діяльність всіх фахівців, які пра‑
цюють з сім’єю, має бути спрямованою не тільки на виведення сім’ї з кризи, але й на її 
розвиток через створення умов для реалізації нею своїх прав у суспільстві і прав членів 
сімґї у родині. права сім’ї — це права людини третього покоління, які притаманні сім’ї 
як цілісності з моменту її утворення й існують, поки існує сім’я; це можливості, які 
гарантовані державою сім’ї для її функціонування і розвитку, які дозволяють їй збере‑
гти автономність та незалежність. права членів родини у самій сім’ї — це людські права, 
які належать особі в силу того, що вона є членом сім’ї, які регулюють її статус у сім’ї. 
Реалізація прав сім’ї та її членів дозволяє говорити про сім’ю як благополучну (дієздат-
ну). Родиноцентричний підхід зумовлює виділення соціально‑педагогічної складової в 
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роботі фахівців різних сфер, орієнтиром роботи яких в інтересах сім’ї є права сім’ї та 
її членів. Саме це і є основою для об’єднння зусиль фахівців різних сфер у роботі з 
сім’ями в кризі, складних життєвих обставинах тощо, для розподілу повноважень і виз‑
начення професійних функцій.

Методологічну основу роботи на основі родиноцентричного підходу складають: 
ідеї та концепції, теорії історії, філософії, соціології, педагогіки, соціальної педагогі‑
ки, релігієзнавства, психології, економіки, правознавства про сім’ю; ідеї філософських 
концепцій біоетики, прагматизму, ненасильства та ін. про соціально‑педагогічну ро‑
боту; психологічні теорії людської діяльності; антропологічний, ресурсний, аксіологіч‑
ний, гуманістичний, компетентнісний, культурологічний, акмеологічний, системний, 
синергетичний, комплексний, особистісний, діяльнісний підходи; теорії соціалізації, 
соціальної роботи, соціальної педагогіки щодо роботи з сім’єю; критичний підхід до 
теорії та практики соціально‑педагогічної роботи з сім’єю; концепція розвитку і прав 
людини, сталого розвитку суспільства. теоретичну основу професійної діяльності на ос-
нові родиноцентричного підходу становлять висновки та положення: теорії пізнання про 
роль практики, системно‑структурного підходу до аналізу педагогічних явищ і процесів; 
діалектики про роль діяльності у розвитку людини, соціальної філософії про категорію 
соціально‑педагогічного, призначення соціальної роботи; гендерної теорії про забезпе‑
чення рівності прав і можливостей жінок та чоловіків, психології щодо механізмів со‑
ціалізації особистості і груп; теорія держави та права про права людини, теорії соціаль‑
ної роботи про методики і технології роботи з сім’ями; теорії соціальної педагогіки про 
соціалізацію груп, соціально‑педагогічну роботу з сім’єю; політології про моделі со‑
ціальної політики; теорії державного управління про принципи та зміст, методи роботи 
державних установ; історії соціальної педагогіки, соціальної роботи про становлення 
соціально‑педагогічної роботи з сім’ями в Україні і за кордоном.

на основі викладеного слід говорити про те, що для підвищення ефективності робо‑
ти з сім’ями в оВС потрібно налагодити їх взаємодію з іншими суб’єктами соціальної і 
соціально‑педагогічної роботи, покласти в основу взаємодії права сім’ї та її членів, уточ‑
нити перелік сімей‑об’єктів цієї взаємодії, їх проблеми, можливих партнерів роботи на 
різних її етапах, функції установ у роботі з сім’ями на цій основі, їх державні соціальні 
стандарти послуг сім’ям, виписати на цій основі нові порядки взаємодії з різними типа‑
ми сімей, вести їх в дію спільними наказами міністрів, що забезпечить взаємодію різних 
установ та організацій в інтересах розвитку сім’ї як основі подолання її кризи.

літеРатУРа

Трубавіна і.м. Теоретико‑методичні основи соціально‑педагогічної роботи з сім’єю. — 
автореф дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук за спец. 13.00.05 — соціальна 
педагогіка — луганськ, лнУ ім. Т. шевченка– 2009.

Маріана Євсюкова

деяКі проблеми забезпечення проходження КореКційних програм особами, 
яКі вчинили насильство в сім’ї з боКУ органів внУтрішніх справ

1 січня 2009 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких зако‑
нодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії на‑
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сильству в сім’ї)». метою даного закону є вдосконалення національного законодавства 
у сфері протидії насильству в сім’ї, зокрема, Закону України «Про попередження на‑
сильства в сім’ї» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

основною новелою Закону стало введення положення про необхідність направлен‑
ня осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, до кризових центрів для проходження корек‑
ційних програм, спрямованих на формування гуманістичних цінностей та ненасильни‑
цької моделі поведінки в сім’ї. Відповідно до ст. 6 Закону ці повноваження належать 
відповідним підрозділам органів внутрішніх справ щодо попередження насильства в 
сім’ї.

як буде складатися практика застосування оновленого Закону? Тут виникає декіль‑
ка питань, серед яких:

1. У який спосіб має бути здійснене таке направлення для проходження корекцій‑
них програм;

2. Куди має бути здійснене направлення для проходження корекційної програми у 
випадку відсутності кризового центру;

3. наскільки відповідає принципам права положення про направлення особи, яка 
вчинила насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми саме службою діль‑
ничних інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах дітей.

аналізуючи альтернативи вирішення даних питань, доречно почати з наступного.
Відповідно до ст. 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення ад‑

міністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання 
особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів Украї‑
ни, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень 
як самим правопорушником, так й іншими особами. Ст. 24 КУаП встановлює перелік 
адміністративних стягнень, серед яких попередження; штраф; оплатне вилучення пред‑
мета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення; конфіскація; позбавлення спеціального права, наданого даному гро‑
мадянинові; громадські роботи; виправні роботи; адміністративний арешт. Відповідно 
до ст. 24 Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, 
види адміністративних стягнень.

отже, направлення особи, яка вчинила насильство в сім’ї, для проходження ко‑
рекційної програми, по своїй суті, є видом адміністративного стягнення. і за його не‑
виконання, тобто за не проходження корекційної програми, ст. 173‑2 КУаП передба‑
чена відповідальність. оскільки корекційна програма є досить важливим елементом в 
припиненні та попередженні насильства в сім’ї, рішення про направлення особи для 
проходження корекційної програми має носити відповідний характер, і тому має бути 
вирішене питання, яка саме посадова особа та який орган виносить таке рішення. 
на сьогодні, згідно з нововведеннями до Закону України «Про попередження насильс‑
тва в сім’ї» — це відповідний підрозділ органів внутрішніх справ — служба дільничних 
інспекторів міліції та/або кримінальна міліція у справах дітей. Проте Законом не визна‑
чено, яка посадова особа виносить рішення про направлення для проходження корек‑
ційної програми та у який спосіб. на думку автора, рішення про направлення особи, 
яка вчинила насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми, має прийма‑
тися не відповідним органом внутрішніх справ, а судом. аргументуючи цю позицію, 
можна спиратися на те, що, по‑перше, винесення рішення про проходження корекцій‑
ної програми з боку працівника органів внутрішніх справ має сумнівну силу, по‑друге, 
судове рішення має вищу юридичну силу у порівнянні з рішенням органів внутрішніх 
справ та здатне забезпечити відповідальність особи, до якої таке стягнення накладаєть‑
ся, за його виконання.

Спираючись на вищенаведене, можна запропонувати наступний механізм направ‑
лення особи, яка вчинила насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми. 
Згідно зі ст. 10 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» в ситуації вчи‑
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нення насильства в сім’ї, дільничний інспектор міліції, а у разі якщо правопорушником 
є неповнолітня особа, інспектор кримінальної міліції у справах дітей, виносить офіцій‑
не попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та ставить таку 
особу на профілактичний облік. Відразу після винесення офіційного попередження 
дільничний інспектор або інспектор кримінальної міліції у справах дітей має передати 
справу до суду. При вирішенні справи у суді суддя має окрім передбачених у ст. 173‑2 
КУаП санкцій обов’язково винести рішення про направлення особи для проходження 
корекційної програми, роз’яснити правопорушнику обов’язок проходження такої про‑
грами та відповідальність у разі її не проходження або недобросовісного проходження. 
При чому законом має бути чітко окреслено, що такий вид адміністративного стягнен‑
ня є обов’язковим до застосування, і альтернатив немає.

однак, залишається невирішеним питання про те, куди направляти особу у разі 
відсутності кризового центру, в якому згідно з Законом, має бути організоване проход‑
ження корекційних програм. автор вважає за можливе направлення осіб, які вчинили 
насильство в сім’ї, до центрів соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді. Згідно 
з наказом міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.04.2008 № 1795 
«Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих об‑
ставинах» ці центри здатні надавати такі послуги, зокрема, через надання психологіч‑
них послуг.

Психологічні послуги згідно з п. 2.4 Порядку включають:
— психологічну діагностику, спрямовану на виявлення соціально‑психологічних 

характеристик особистості;
— надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин 

з навколишнім середовищем;
— обговорення проблем та надання порад з розв’язання соціальних та психологіч‑

них проблем;
— навчання долати труднощі та конфлікти з оточенням; сприяння в запобіганні 

виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім’ї; та
— організацію та координацію психотерапевтичних груп та груп взаємодопомоги; 

психологічну корекцію та психологічну реабілітацію.
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, можна запропонувати наступні кро‑

ки до вирішення питань, що постали. По‑перше, необхідно внести відповідні зміни до 
Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» та Кодексу України про ад‑
міністративні правопорушення в частині закріплення за судом повноваження винесен‑
ня рішення про направлення особи, яка вчинила насильство в сім’ї на проходження 
корекційної програми та визначення переліку установ, які здатні надавати такі послу‑
ги. По‑друге, необхідно переглянути положення про корекційну програму, оскільки з 
особою, яка вчинила насильство в сім’ї, повинна вестися корекційна робота, яка серед 
іншого має включати в себе корекційну програму, а не обмежуватися їй.



12. мвс і боротьба з торгівлею люДьми

���

12 мвс і боротьба з торгівлею люДьми

Ольга Калашник, Катерина Черепаха, 

Катерина Левченко, Маріана Євсюкова

ФормУвання національного механізмУ перенаправлення 
яК можливість забезпечення прав потерпілих від злочинів, 

пов’язаних із торгівлею людьми

Торгівля людьми в міжнародних документах розглядається як порушення прав лю‑
дини, за яке повинні нести відповідальність держави. Україна ратифікувала більшість 
міжнародних документів у сфері протидії торгівлі людьми та захисту прав людини (се‑
ред нератифікованих — Конвенція Ради Європи по протидії торгівлі людьми та Кон‑
венція Ради Європи про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей та розбещенням 
неповнолітніх). але, як і в інших сферах, проблеми виникають при переході від декла‑
ративних положень до формування політики «позитивних дій», яка базується на підви‑
щенні і зміцненні статусу людини в суспільстві, її прав, що в перспективі виключає 
саму можливість продавати чи купувати людей.

Проблема торгівлі людьми, організації заходів протидії цьому злочину, а також ор‑
ганізація надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми є актуальними питання‑
ми. Більшість висновків, щодо забезпечення прав потерпілих, які наводилися в звітах 
«Права людини в Україні» в 2006, 2007 та 2008 роках, присвячених проблемам протидії 
торгівлі людьми, також залишаються актуальними і зараз.

найбільш проблемними сферами реалізації державної політики з протидії тор‑
гівлі людьми залишалися ефективне розслідування та судове покарання злочинців, 
а також організація надання необхідної допомоги потерпілим від торгівлі людьми 
відповідно до вимог та стандартів міжнародних документів в цій сфері. Так, якщо 
подивитися на співвідношення заведених Департаментом боротьби із злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, кримінальних справ за статтею 149 та кількість 
справ (для порівняння), за якими винесені судові вироки, то як видно з рисунку1, 
проблема розгляду справ у суді, а також винесення вироків злочинцям залишається 
дуже серйозним гальмом в реалізації права потерпілих від торгівлі людьми на спра‑
ведливе судочинство.

1 малюнок взятий з листівок міжнародної організацій з міграції. Результати роботи в 2008 
році.
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Крім того, серйозні складнощі виникають із забезпеченням права потерпілих від 
торгівлі людьми на соціальний захист, який мають надавати міністерство України у 
справах сім’ї, молоді та спорту, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 
міністерство охорони здоров’я України, міністерства праці та соціальної політики та 
низка інших служб та установ, підпорядкованих іншим органам центральної влади, ор‑
ганам місцевого самоврядування. Тому виникає проблема створення та функціонування 
ефективного механізму перенаправлення потерпілих від торгівлі людьми, важливу роль 
в якому відіграє й міністерство внутрішніх справ України, оскільки потерпілі, які зна‑
ходяться в полі зору мВС України та потребують допомоги, саме працівниками міліції 
мають бути перенаправлені до установ, де вони зможуть отримати таку допомогу.

Поки ж такий механізм лише напрацьовується, й більшість випадків надання до‑
помоги потерпілим від торгівлі людьми пов’язані з діяльністю громадських та міжна‑
родних організацій. на даний час, за фінансової підтримки міжнародної організа‑
ції міграції, в Україні функціонує 8 таких центрів (в Волинській, житомирський, 
львівській, одеській — 2, чернівецькій, Херсонській областях та у м. Києві). Діяль‑
ність названих закладів спрямовано на забезпечення юридичного захисту жертв 
торгівлі людьми, конфіденційного медичного обстеження, соціальної та психоло‑
гічної допомоги. Реінтеграційними програмами передбачено проведення тренінгів, 
індивідуальної роботи з метою подальшого працевлаштування жертв торгівлі людьми, 
надання їм практичної допомоги у вирішенні житлових та майнових питань.

лише в 2008 році відбулися позитивні зміни в ставленні державних структур і на‑
данні допомоги потерпілим від торгівлі людьми. міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту та Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді надали допо‑
могу першим дев’яти потерпілим від торгівлі людьми.

Водночас, проведені в Україні дослідження щодо стану можливостей розвитку на‑
ціонального механізму перенаправлення показали, що для його функціонування необ‑
хідно здійснити заходи із удосконалення нормативно‑правової бази у сфері ідентифі‑
кації та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, відпрацювати механізми 
взаємодії та співпраці різних державних установ і служб, а також громадських органі‑
зацій. Практичні аспекти функціонування нмП планується відпрацювати на базі двох 
пілотних регіонів, до чого активно мають бути задіяні підрозділи боротьби із злочина‑
ми, пов’язаними із торгівлею людьми.

окрім участі у створенні та підтримці національного механізму перенаправлення 
потерпілих мВС України та підрозділи боротьби із злочинами, пов’язаними із торгів‑
лею людьми зокрема, мають враховувати проблеми дотримання прав людини не тільки 
у своїй повсякденній діяльності, але й в наступному:
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1. Кожні півроку при підготовці звітів щодо виконання Державної програми про‑
тидії торгівлі людьми до 2010, які подаються до міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту.

2. При підготовці щорічних моніторингових доповідей по огляду стану справ у га‑
лузі протидії торгівлі людьми.

3. При підготовці Універсальної періодичної доповіді із питань дотримання прав 
людини в Україні до Ради оон.

4. В системі службової підготовки, включивши окреме заняття, присвячене міні‑
мальним стандартам захисту прав потерплих від торгівлі людьми.

5. Створити окрему сторінку на веб‑сайті мВС України, присвячену проблемам 
протидії торгівлі людьми та постійно оновлювати її..

Ірина Огороднійчук, Катерина Левченко, 

Марина Легенька, Лариса Жеребцова, Маріана Євсюкова

можливості національної гарячої лінії по протидії торгівлі людьми 
щодо виявлення прав порУшень громадян

Робота «горячої лінії» по протидії торгівлі людьми центру «ла Страда — Україна» 
ведеться з 1997 року. Всього за період листопад 1997 — грудень 2008 р. на національну 
«гарячу лінію» з питань запобігання торгівлі людьми надійшло 38 761 дзвінків.

Важливим шляхом звернення громадян є також консультації в режимі он-лайн. За 
період січень‑грудень 2008 року консультантами центру було надано 235 он‑лайн кон‑
сультацій. За весь період з січень 2004 — грудень 2008 — 1281 он‑лайн консультацій.

основні питання, з якими звертаються абоненти, стосуються можливостей та умов 
працевлаштування за кордоном, перевірки фірм, що надають посередницькі послуги у 
сфері працевлаштування (45,8%); запитів щодо зниклих за кордоном (7,0%); пошуку 
шляхів повернення на батьківщину та допомоги постраждалим особам, які поверну‑
лися на батьківщину (2,0%); загальних умов одруження з іноземцями (2,3%); правових 
наслідків розлучення з іноземцями та вирішення питання повернення дітей (1,7%); 
можливостей виїзду за кордон на постійне місце проживання (1,1%), консультації щодо 
судових процесів у випадках торгівлі людьми (1,2%), питання щодо приватних, турис‑
тичних поїздок (3,2%), навчання за кордоном (2,2%), скарги на діяльність органів де‑
ржавної влади та міліції та інших питань (33,5%).

Багато запитів надходить від осіб, яким пропонують роботу в країнах, де працевла‑
штуватися легально на некваліфіковану спеціальність фактично неможливо через від‑
сутність механізму працевлаштування та відповідних міжурядових угод. як правило, 
це країни Західної Європи, Сша, Канада та австралія. аналіз звернень показав, що 
найбільшою популярністю продовжують користуватися Сша, Канада, чехія, Поль‑
ща, італія, Велика Британія, німеччина, Португалія та Росія. Загалом географія виїзду 
включає 65 країн і навіть такі екзотичні як Конго, оаЄ, оман, Сирія, Таїланд, ПаР, 
мальдиви, монако, Катар, мавританія.

найчастіше працевлаштуватися за кордоном пропонують фірми‑посередники, які 
знаходяться на території України і до яких безпосередньо звертаються громадяни. ого‑
лошення про надання посередницьких послуг вони, здебільшого, розміщують в спе‑
ціалізованих періодичних виданнях. інформацію про можливість працевлаштуватися за 
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кордоном громадяни також отримують від знайомих, які, найчастіше, вже мають досвід 
роботи за кордоном. частина абонентів, які планують виїзд за кордон з метою пра‑
цевлаштування, знаходять оголошення в інтернеті. Такі оголошення розміщують без‑
посередньо самі роботодавці на сайтах власних організацій або на міжнародних сайтах 
з працевлаштування.

Значна кількість дзвінків стосується скарг на недобросовісну діяльність фірм, що 
здійснюють посередницькі послуги у сфері працевлаштування за кордоном: фірми не 
виконують своїх зобов’язань, не мають відповідної державної реєстрації (ліцензії на 
«посередництво у працевлаштуванні за кордоном») та супутніх документів, відмовляють 
у підписанні трудового договору/контракту з роботодавцем, беруть передплату за пос‑
луги, а в разі відмови посольства у відкритті робочої візи, не повертають гроші і навіть 
погрожують розправою.

центром «ла Страда‑Україна» спільно з Департаментом боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, мВС України вже протягом декількох років під час 
проведення всесвітньої акції «16 днів проти гендерного насильства» проводиться спіль‑
не консультування на «гарячій лінії» протягом декількох годин у вечірній час. Так, під 
час таких консультувань за три дні в 2008 році було надано 17 консультацій та допомогу 
абонентам, які потерпіли від шахрайства не тільки фірм‑посередників, а й окремих фі‑
зичних осіб, що займаються злочинною діяльністю.

Скарги стосувалися також і органів державної влади:
— міністерство внутрішніх справ (за бездіяльність щодо існування фірм‑посе‑

редників, які продовжують займатися шахрайською або злочинною діяльністю);
— міністерство праці та соціальної політики (за видачу ліцензій фірмам, які зай‑

маються шахрайською або злочинною діяльністю, також у відмові ліцензійного 
відділу у перевірці ліцензії фірми‑посередника фізичним особам);

— міністерство закордонних справ (за затягування справ у розшуку осіб, які потер‑
піли від торгівлі людьми за кордоном).

оскільки громадяни отримували кваліфіковані консультації, подібну співпрацю між 
громадськими організаціями та підрозділами ДБЗТл варто розвивати та продовжувати 
в майбутньому як на національному рівні, так і на рівні областей. Така співпраця та‑
кож потребує відпрацювання механізму реагування з боку керівництва ДБЗТл та інших 
підрозділів міліції на інформацію щодо скарг громадян на порушення їх прав.
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13 права іноземців, зоКрема, біженців та шуКачів 
притулКу в КонтеКсті Діяльності мвс

Володимир Батчаєв

протидія незаКонній міграції та права іноземців

Проблема дотримання прав іноземних громадян при проведенні правоохоронця‑
ми заходів по протидії нелегальній міграції жваво обговорюється правозахисниками та 
сором’язливо замовчується у міліцейському середовищі вже достатньо тривалий час. 
Воно і зрозуміло, останні опинились у доволі складній ситуації: з одного боку Україна 
декларує себе державою, яка розбудовує демократичне суспільство і визнає загальноп‑
рийняті людські цінності. З іншого боку, через засоби масової інформації суспільству 
постійно нав’язується теза — нелегальна міграція руйнує державний устрій і у теперіш‑
ній час є реальною загрозою для безпеки країни. З нелегальною міграцією всіма прав‑
дами та неправдами намагаються пов’язати діяльність етнічних злочинних угруповань, 
в уявленні пересічного громадянина штучно створюється негативний образ нелегаль‑
ного мігранта — потенційний носій небезпечних інфекційних хвороб, претендент на 
твоє робоче місце та житло, людина з незрозумілим та, можливо, ворожим світоро‑
зумінням. іноді мова йде навіть про загрозу «етнічної експансії», яка за твердженням 
окремих політиків може знищити українську культуру в цілому. В результаті останнім 
часом маємо чітко окреслену тенденцію на зростання у суспільстві різного роду фобій 
як по відношенню до всіх іноземців, так і до представників окремих етнічних груп. не‑
приховано вороже ставлення до пресловутих «осіб кавказької національності» — краща 
тому ілюстрація. Фактично від міліції вимагають — «Розіпни!», і, як наслідок, телеба‑
чення та друковані видання регулярно публікують переможні реляції — на території 
України проведено операцію «мігрант», правоохоронцями виявлено значну кількість 
нелегальних мігрантів, більшість з них депортовано з держави. і як приклад — сюжет 
про неохайних, явно чужих, незрозумілих, а тому небезпечних людей, які пробрались в 
Україну з невідомою та загрозливою метою.

Причина такого стану справ проста — на сьогодні України не здатна ефективно 
контролювати імміграційні потоки і намагається вирішити проблему послідовним за‑
провадженням невиправдано жорсткої імміграційної політики, виконавцями якої є пе‑
редусім силові відомства.

цікавий факт — апарат влади, постійно наголошуючи на важливості та необхід‑
ності посилення боротьби з нелегальною міграцією, залишив саме поняття «нелегаль‑
ний (незаконний) мігрант» юридично не визначеним. Так хто в Україні вважається 
нелегальним мігрантом ? Єдине, що можливо впевнено стверджувати — це не громадя‑
нин України. на практиці для міліціонера нелегальний мігрант — це не особа, яка при‑
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ховано або протизаконно перетнула державний кордон України, а іноземець на базарі 
з простроченою датою реєстрації у паспорті.

якщо проаналізувати дані мВС щодо країн походження затриманих нелегальних 
мігрантів, то з’ясується, що переважна більшість з їх загальної кількості є громадянами 
Росії, молдови, Вірменії, азербайджану, грузії та інших країн колишнього СРСР. Вра‑
ховуючи те, що Україною встановлений безвізовий характер перетину кодону для гро‑
мадян зазначених країн, визнати їх нелегальними мігрантами у «класичному» розумінні 
цього поняття можливо з великою натяжкою. Переважна більшість таких осіб законно 
в’їхала в Україну лише з однією метою — отримати роботу та завдяки цьому підвищи‑
ти рівень добробуту своєї родини. Всі вони бажають законно працевлаштуватись, але 
законодавство України не дає їм такої можливості. Фактично зазначена категорія іно‑
земців є «трудовими мігрантами», які вимушено стають «нелегалами» через особливості 
імміграційної політики України. чи є перебування таких іноземців в Україні суттєвою 
загрозою для державної безпеки, громадського порядку та санітарно‑епідеміологічного 
рівня безпеки у нашій державі?

особливо вражає той факт, що до нелегальних мігрантів відносять і українців за 
походженням, які з тих чи інших причин на час розпаду СРСР проживали на території 
інших союзних республік і через це були визнані громадянами утворених країн СнД. 
Перебуваючи в Україні і маючи законодавчо визначене право на отримання її грома‑
дянства, такі особи за умови несвоєчасного оформлення реєстрації в оВС можуть бути 
депортовані зі своєї Батьківщини. а якщо ще відкинути жінок, неповнолітніх та осіб 
похилого віку, чия загроза для безпеки України також викликає значний сумнів ? Ви‑
никає питання: так чи такі вже значні обсяги нелегальної міграції іноземців в Україну 
і чи не є міфом та ступінь загрози від неї українському суспільству? З урахуванням де‑
мографічної ситуації в нашій країні, коли кількість населення України зменшується з 
року в рік, чи дійсно так необхідні ті послідовно‑жорсткі заходи по видворенню всіх без 
виключення нелегальних мігрантів за межі держави?

але результати роботи органу міліції з іноземними громадянами традиційно оці‑
нюється за кількістю виявлених, видворених і покараних в адміністративному порядку 
іноземців. і якщо є таке завдання — то буде і необхідний результат. Будь‑якою ціною. 
це правило діє не тільки у міліції, а і у будь‑якій державній установі, яка звітує про 
свою роботу перед керівництвом. Для отримання показників та створення у керівниц‑
тва позитивного уявлення про свою діяльність, працівники міліції фактично вимушені 
вживати невиправдано жорстких заходів до іноземців, які своїми діями, можливо не 
умисними, порушили правила перебування в Україні.

необхідність певного переорієнтування діяльності міліції у цьому напрямку давно 
назріла, при чому зміна пріоритетів повинна бути офіційно проголошена керівництвом 
мВС України та закріплена у відомчих нормативних документах та формах міліцейсь‑
кої звітності. У теперішній час галузеві служби оВС націлені передусім на здійснення 
контролюючих та каральних функцій стосовно іноземців при практично повній відсут‑
ності функцій допоміжно‑правового характеру.

У зв’язку з цим доцільно внести зміни до звітів оВС щодо результатів роботи по 
протидії нелегальній міграції. Такі звіти повинні мати приблизно наступний алгоритм:

1. Виявлено іноземців‑порушників –
з них:
1.1. Притягнуто до адміністративної відповідальності згідно з КУпаП –
1.2. надано правову допомогу в оформленні документів для легалізації перебування 

в Україні –
1.2.1. В тому числі для отримання статусу біженця –
1.3. Визнано нелегальними мігрантами –
з них
1.3.1. Видворено за межі України –
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При цьому персонал оВС повинен бути орієнтований в першу чергу на надання 
правової допомоги іноземцям, легалізація яких в України законодавчо можлива. Такі 
зміни зменшать кількість випадків штучного переведення іноземців у категорію неле‑
гальних мігрантів з метою подальшого покарання, сприятимуть реальному залученню 
міліції до захисту прав людини незалежно від її громадянства та статусу перебування в 
Україні.

на сьогодні окремі порушення прав іноземців співробітниками міліції практично 
«легалізовані» законами України та відомчими нормативними документами мВС.

Відповідно до загальноприйнятих норм права, покарання за вчинення того чи ін‑
шого правопорушення повинно відповідати ступеню тяжкості та суспільній небезпеці 
скоєного. існуюча у теперішній час база нормативних документів не в повній мірі забез‑
печує право іноземця отримати покарання, адекватне скоєному ним проступку. особ‑
ливе занепокоєння викликає законодавчо визначена практика призначення іноземцю 
декількох видів покарань за скоєння одного правопорушення. Для прикладу іноземний 
студент, який торгував з рук у невстановленому місці притягується до адміністративної 
відповідальності за статтею 160 КУпаП, йому скорочується термін реєстрації в Україні 
за дії, несумісні з офіційно задекларованою метою в’їзду, після чого він видворяється 
з держави, як особа, що вчинила адміністративне правопорушення, і до того йому ще 
забороняється подальший в’їзд в Україну на термін до 5 років. При цьому у національ‑
ний паспорт іноземця проставляються три штампи негативного змісту: про скорочення 
терміну перебування, про видворення з України та про заборону в’їзду в державу.

не зовсім зрозумілою є правова обґрунтованість таких видів покарання, як видво‑
рення і скорочення терміну перебування в Україні, які застосовуються міліцією до іно‑
земців з посиланням на статтю 32 Закону України «Про правовий статус іноземців». 
особі, що порушила законодавство, покарання повинно призначатись відповідно до 
Кримінального кодексу або Кодексу про адміністративні правопорушення у яких чітко 
визначається сутність скоєного порушення та конкретні види покарання за вчинене. 
на сьогодні ні у КК, ні в КУпаП такі види покарання або стягнення як видворення, 
скорочення терміну перебування та заборона в’їзду в Україну взагалі не передбачають‑
ся. Крім цього, жодна стаття КУпаП та КК України не передбачає, що за її порушення 
іноземцю можливо призначення такого виду покарання, як видворення або скорочення 
терміну перебування в Україні. Стаття 203 КУпаП конкретно вказує, що порушення 
іноземцем правил перебування в Україні тягне за собою лише накладення штрафу.

не може не здивувати і існуючий порядок проведення видворення іноземців та ско‑
рочення їм термінів перебування в Україні і в першу чергу ті безмежні повноваження, 
які надаються у цих питаннях органам внутрішніх справ. Так, якщо право прийняти 
рішення про накладення на іноземного громадянина штрафу за порушення правил пе‑
ребування в Україні (стаття 203 КУпаП) має виключно суд, то рішення про його видво‑
рення або скорочення терміну перебування в державі приймає керівник органу внут‑
рішніх справ. і це незважаючи на те, що депортація і припинення реєстрації є більш 
суворим покаранням і без сумніву завдають іноземцю більшої матеріальної та мораль‑
ної шкоди.

Взагалі сама процедура видворення іноземця з України не виписана жодним пра‑
вовим документом, що, враховуючи наміри держави активно протидіяти такому явищу, 
як нелегальна міграція, є правовим нонсенсом. Відсутність відповідних правових норм 
створює підґрунтя для скоєння порушень прав іноземців та зловживання співробітни‑
ками міліції своїм службовим становищем.

За умови якого терміну перебування в Україні без реєстрації (день, десять днів, мі‑
сяць, три місяці ) іноземець визнається нелегальним мігрантом?

які фактори впливають на тривалість заборони іноземцю в’їжджати в Україну (від 
6 місяців до 5 років)? яким чином підрозділ оВС, що оформляє видворення, надає 
іноземцю можливість юридично себе захищати? на підставі чого вилучається націо‑
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нальний паспорт іноземця під час оформлення документів для його видворення? чи 
розуміє іноземець, підписуючи розписку про видворення, її зміст (у розписці до відома 
іноземця доводяться його права, в тому числі і на оскарження видворення, зазначаєть‑
ся термін для виїзду з України і строк заборони подальшого в’їзду на її територію). Такі 
прості, але дуже важливі питання залишаються без відповіді.

По суті єдиним нормативним документом, який регламентує діяльність міліції у 
питаннях протидії нелегальній міграції, є наказ МВС України від 31.07.2003 року № 829 
«про затвердження основних напрямків службової діяльності структурних підрозділів апа-
рату МВС України та відповідних органів і підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСт, внутріш-
ніх військ МВС України по протидії незаконній міграції». незважаючи на те, що вказаний 
наказ лише окреслює пріоритетні напрямки роботи галузевих служб міліції з питання 
протидії нелегальній міграції і не містить конкретних інструкцій та роз’яснень, окремі 
його положення суперечать законодавству України.

Відповідно до пункту 15 вказаного наказу перед підрозділами експертної служ‑
би ставиться завдання забезпечити фотографування та дактилоскопіювання затрима‑
них мігрантів, а перед підрозділами інформаційних технологій — формувати відповідну 
базу обліку цієї категорії іноземців. При цьому не враховано, що пунктом 11 статті 11 
Закону України «Про міліцію» органам внутрішніх справ надається право проводити 
дактилоскопію лише окремих категорій осіб: затриманих за підозрою у вчиненні зло‑
чину або за бродяжництво, взятих під варту; таких, що звинувачені у вчиненні злочину 
або піддані адміністративному арешту.

нелегальна міграція існує як в Україні, так і у будь‑якій європейській державі. але 
протидія цьому явищу здійснюється по‑різному, і, на превеликий жаль, Україна обрала 
силовий, а тому найменш перспективний шлях розв’язання цієї проблеми. і міліція, як 
орган, що забезпечує реалізацію такої державної імміграційної політики, на сьогодні та‑
кож не має особливого вибору у методах і формах такої реалізації, оскільки її в певній 
мірі фактично підштовхують до порушень прав іноземців.

18‑річна історія незалежної України показала, що традиційні каральні методи бо‑
ротьби з нелегальною міграцією себе вичерпали і при цьому не дали очікуваних резуль‑
татів. Прийшов час для зміни норм законодавства на нові, більш гуманні та раціональні 
одночасно. Збільшення законодавчо‑визначеного імміграційного діапазону, спрощення 
порядку отримання іноземцями дозволів на працевлаштування та посвідок на прожи‑
вання, оголошення міграційної амністії для іноземних громадян, які вже проживають в 
державі протягом кількох років і практично асимілювались в Україні, створення умов 
для інтеграції інших етносів в українське суспільство — саме такі відповіді повинна 
дати Україна на питання: «як подолати нелегальну міграцію?»

Тухан Едієв

дотримання мігрантів та прав шУКачів притУлКУ 
в пУнКтах тимчасового перебУвання іноземців та осіб без громадянства, 

яКі незаКонно перебУвають в УКраїні, в системі мвс 
(на приКладі пУнКтУ в с. розсУдів чернігівсьКої області)

Вже рік в Україні в системі мВС працюють два Пункти тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (ПТПі), в Во‑
линській області в с. журавичи та в чернігівській області в с.Розсудів.
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В цілому умови утримання мігрантів в ПТПі відповідають всім міжнародним стан‑
дартам. Затримані іноземці мають постійний доступ до душу, можуть необмежено зна‑
ходитись на прогулянковому дворі, розділені за національною ознакою, мають мож‑
ливість вільно сповідувати релігію. жінки з дітьми проживають окремо від чоловіків. 
Всі проблеми, пов’язані з перебуванням в ПТПі, вирішуються шляхом переговорів з 
адміністрацією закладу.

основним нормативним документом, що регулює всі питання щодо поміщення, 
перебування в ПТПі та звільнення іноземців, є Положення про пункт тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, 
затверджене наказом мВС України № 390 від 16.10.2007. але вже зараз це Положення 
потребує змін. У першу чергу, необхідно більш чітко розписати процедури звільнення 
іноземців, повторного затримання та поміщення в ПТПі.

Підставою для поміщення в Пункт є постанова суду про примусове видворення 
іноземця з території України, якщо іноземець незаконно потрапив в Україну або пору‑
шив правила перебування в Україні. іноземці можуть утримуватися в Пункті до момен‑
ту примусового видворення, але не більше, ніж 6 місяців. однак на сьогодні однією з 
основних проблем є відсутність в бюджеті мВС цільових коштів на примусове видво‑
рення іноземців. Значна кількість осіб іноземців встановлена, і правоохоронні органи 
мають всі документи для видворення, але коштів на придбання квитків нема.

Слід зауважити, що при оскарженні рішень про їх видворення з України мігранти 
стикаються з проблемою, коли Київський апеляційний адміністративний суд, прийма‑
ючи документи до провадження, призначає розгляд на 2012 рік, а на сьогодні розглядає 
справи 2007 року. отже, можна сказати, що іноземці позбавлені можливості оскаржити 
рішення з яким вони не згодні. і навіть, якщо мігрант має позитивне рішення міграцій‑
ної служби про надання статусу біженця, він все одно має пробути в ПТПі 6 місяців.

основним та найболючішим питанням для утримуваних є термін знаходження у 
Пункті. адже багатьох з мігрантів помістили до ПТПі з інших місць, однак попередній 
строк утримання не враховувався, в результаті чого 6 місяців обертаються в 9, 12…, а то 
й ще більше місяців. У зв’язку з цим, інколи виникали конфлікти між роздратованими 
та втомленими мігрантами.

Також є проблемою зловживання працівниками мВС повторним затриманням іно‑
земців, що тільки звільнилися з ПТПі. Так, вже неодноразово мала місце ситуація, 
коли на момент виходу з Пункту чисельних груп іноземців на них вже чекала машина з 
працівниками міліції, які запрошували всіх звільнених мігрантів проїхати з ними. Того 
ж дня, на підставі рішення суду, іноземців знову повертали до ПТПі на новий термін 
утримання. Таким чином багато хто з мігрантів знаходяться в ПТПі майже рік, а деякі 
по 15‑18 місяців.

Суттєвою проблемою на сьогодні є відсутність державного органу, що приймає ос‑
таточне рішення щодо надання статусу біженця в Україні. Справа в тому, що Держав‑
ний комітет України у справах національностей та релігії позбавили права приймати 
такі рішення, але й новий повноважний орган (міграційна служба України) поки що 
не працює. Тому виникає питання, що робити зі скаргами на рішення регіональних 
міграційних служб та рішення ДКнР. Виходячи із сьогоднішньої політичної ситуації 
в країні, можна зробити висновок, що до закінчення президентських виборів в Ук‑
раїні біженці та шукачі притулку, скоріш за все, будуть позбавлені реальної можливості 
пройти всю процедуру отримання статусу біженця та будуть цілковито не захищені від 
затримань та примусових видворень. Та й взагалі питання створення окремої міграцій‑
ної служби в складі мВС викликає багато запитань.

Слід зауважити, що в результаті міліцейських операцій «мігрант» все частіше до 
ПТПі потрапляють люди, які мають паспорти колишнього СРСР та на момент розпаду 
Радянського Союзу проживали на території Росії, тому автоматично були включені в 
реєстр як громадяни Росії. найчастіше це люди, які не мають постійного місця прожи‑
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вання (бомжі). За час роботи ПТПі декілька громадян Росії, що мали паспорти колиш‑
нього СРСР, вже були видворені за межі України, однак все рівно різними шляхами 
поверталися на місце свого попереднього перебування в Україні.

У 2010 році вступає в силу угода про реадмісію між Україною та ЄС, яка зобов’язує 
Україну приймати нелегальних мігрантів, які перетнули її кордон на шляху до країн 
ЄС. Причому як своїх громадян, так і громадян третіх країн, які використали Україну 
просто як транзитну зону. Перед тим, як передавати мігранта Україні, країна Євросою‑
зу повинна надати докази, що ця особа справді перетинала український кордон. Тому є 
нагальна потреба в збільшенні кількості місць утримання мігрантів.

найближчим часом планується фінансування будівництва другої черги ПТПі в 
с.Розсудів чернігівської області. але зараз через кризу в держбюджеті коштів на це не 
передбачено. Також заплановано відкриття ще трьох пунктів для мігрантів на території 
України. але коштів на це також поки що не виділено.

Микола Мельник

наУКове сУпроводження процедУр адміністративного 
видворення іноземців за межі УКраїни яК гарантія забезпечення 

прав і свобод людини

Демократичні перетворення в Україні повинні бути відтворені у діях органів вико‑
навчої влади, особливо тих, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням національної 
та громадської безпеки. це означає, у першу чергу, суворе дотримання принципу за‑
конності, що передбачає здійснення дій тільки на підставі, у порядку та спосіб, визна‑
чені чинним законодавством. однак, сучасне законодавство потрібно вдосконалювати, 
а існуючі прогалини і колізії негативно впливають на результативність правозастосовчої 
діяльності, а також на ступінь дотримання прав і свобод людини. Зокрема, це стосуєть‑
ся нормативно‑правового забезпечення процедур, що пов’язані із адміністративним ви‑
дворенням іноземців та осіб без громадянства за межі України.

Процедури адміністративного видворення умовно можна розділити на дві великі гру‑
пи за ознакою органу, що приймає рішення про видворення: адміністративні та судові.

адміністративні процедури здійснюються на підставі рішення про видворення, при‑
йнятого органом внутрішніх справ, органом охорони державного кордону або Службою 
безпеки України.

Судові процедури — на підставі рішення, прийнятого адміністративним судом.
У процесі здійснення адміністративного видворення у межах кожної із зазначених 

груп процедур виникає широке коло проблем, обумовлених:
1) відсутністю розмежування компетенції органів виконавчої влади, уповноважених 

приймати рішення про адміністративне видворення,
2) наявністю у органів виконавчої влади повноважень у сфері здійснення адміністра‑

тивного видворення, які суперечать їх призначенню та завданням,
3) відсутністю чіткості формулювання у чинному законодавстві підстав прийняття 

рішення про видворення,
4) фактичною відсутністю нормативно‑правового забезпечення фінансування адмі‑

ністративного видворення,
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5) відсутністю необхідних міжурядових угод із прикордонними державами (зокрема, 
про реадмісію).

Крім того, з 1 вересня 2005 року набув чинності Кодекс адміністративного судо‑
чинства України, прийняття якого повинно було забезпечити найповнішу реалізацію 
прав і свобод людини і громадянина у процесі взаємодії із суб’єктами владних повнова‑
жень (у випадку здійснення адміністративного видворення суб’єктами владних повно‑
важень є уповноважені органи виконавчої влади). однак судова практика свідчить про 
недосконалість Кодексу адміністративного судочинства України, що негативно вплива‑
тиме на тих іноземних громадян та осіб без громадянства, щодо яких адміністративний 
суд має право прийняти рішення про адміністративне видворення.

окремим складним питанням є фактична відсутність нормативного закріплення 
статусу пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які неза‑
конно перебувають на території України, забезпечення їх фінансування та функціону‑
вання.

як результат існування перелічених проблем — процес дотримання прав і свобод 
людини у процесі адміністративного видворення за межі України не може бути назва‑
ний тим, що відповідає вимогам Декларації прав людини.

методологічну основу подолання існуючих проблем мають складати пропозиції 
щодо низки дій, послідовність якимх може бути наступною:

1) аналіз світового досвіду здійснення процедури адміністративного видворення у 
країнах зі сталими традиціями демократичного розвитку, а також у країнах, для яких 
заявлена проблема актуальна (наприклад, Росія),

2) аналіз нормативно‑правового забезпечення процедури адміністративного видво‑
рення,

3) аналіз компетенції кожного з суб’єктів владних повноважень, адміністративних 
судів з приводу прийняття рішення щодо адміністративного видворення,

4) визначення особливостей здійснення процедур адміністративного видворення,
5) характеристика ступеню дотримання прав і свобод людини у процесі здійснення 

адміністративного видворення,
6) розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, у тому числі — 

обґрунтована необхідність прийняття окремих міжурядових угод,
7) розробка методичних рекомендацій для кожного суб’єкта владних повноважень 

з приводу здійснення процедури адміністративного видворення.
основними етапами дослідження можуть бути наступні:
і‑й етап — розробка плану дослідження, вивчення загальної та спеціальної літера‑

тури, аналіз національного та зарубіжного законодавства за темою, аналіз зарубіжного 
досвіду, досвіду здійснення адміністративного видворення в Україні. Підготовка публі‑
кацій по окремих проблемах дослідження.

іі‑й етап — продовження вивчення літератури, аналіз чинного законодавства, 
зарубіжного досвіду, досвіду здійснення адміністративного видворення в Україні. 
обґрунтування наукових висновків та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
нормативно‑правового забезпечення адміністративного видворення. Підготовка зако‑
нопроектів, рукопису методичних рекомендацій, колективної монографії.

ііі‑й етап — написання рукопису колективної монографії, підготовка до передачі 
до видавництва, авторське супроводження її проходження у видавництві. Підготовка до 
видання методичних рекомендацій, авторське супроводження їх проходження у видав‑
ництві. Підготовка доповідей, доповідної записки.

Результати дослідження можуть бути спрямовані для впровадження у законопроек‑
тну роботу, практику діяльності уповноважених органів виконавчої влади.
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Алла Блага, Денис Кобзін, Катерина Левченко, 

Олег Мартиненко, Роман Шейко

питання гендерного паритетУ в органах внУтрішніх справ УКраїни

Проблема служби жінок в органах внутрішніх справ України є актуальною, особли‑
во в даний час, коли однією з цілей державних програм є впровадження гендерної рів‑
ності та ліквідації всіх форм дискримінації жінок на основі створення умов і правових 
норм, необхідних для здійснення на практиці конституційного принципу рівних прав і 
рівних можливостей жінок та чоловіків.

міністерство внутрішніх справ України є одним з основних суб’єктів реалізації 
гендерної політики в Україні, зокрема, Державної програми з утвердження гендерної 
рівності в українському суспільстві на період до 2010 року1. на її виконання в усіх об‑
ластях України розроблені та затверджені обласні програми, співвиконавцем яких є та‑
кож обласні управління внутрішніх справ. Для конкретизації та оптимізації цієї роботи 
мВС розроблено Програму забезпечення гендерної рівності в оВС України на період 
до 2011 року2. Разом з тим, на обласному рівні такі програми відсутні.

актуальність теми обумовлена низкою об’єктивних чинників, серед яких не остан‑
нє місце займає зміна соціально‑економічних умов України. Процес побудови рин‑
кової економіки супроводжується багатомірною соціальною трансформацією, відбува‑
ються структурні зміни в гендерних відносинах, тобто в соціальних відносинах між 
статями. Диспропорції у соціальних позиціях — різниця у доступі чоловіків і жінок до 
робочих місць — сприяють зростанню соціальної напруженості. У першу чергу це сто‑
сується постійного зростання безробіття в суспільстві (61,4% офіційно зареєстрованих 
безробітних — жінки)3 і фемінізації бідності. Додає актуальності також той факт, що в 
правоохоронних органах працює все більш й більш жінок, в той час як в суспільстві та 
серед досвідчених працівників міліції ця праця традиційно вважається чоловічою.

1 Звіт про цю діяльність мВС України був опрацьований та узагальнений працівниками Управління 
моніторингу дотримання прав людини в діяльності оВС та відправлений до міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту. Він також розміщений на сайті Управління та сайті мВС України 
(http://umdpl.info/index.php?id=1232972230).
2 Програма забезпечення гендерної рівності в OВС України на період до 2011 року ухвалена на засіданні 
громадської ради при мВС України з питань забезпечення прав людини 12 червня 2008 року (Про‑
токол № 9). Вона також розміщена на сайті Управління (http://umdpl.info/index.php?id=1233847268). 
3 http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86005&cat_id=35829
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Враховуючи, що передовим шляхом реформування органів міліції сьогодні є со‑
ціальний, сервісний підхід, який побудовано на принципах верховенства права та 
інтересів громадськості, а також заснований на взаємній довірі, повазі та підтримці 
з боку суспільства та мВС, сучасність вимагає нових якостей від правоохоронця, а 
саме — толерантності, вміння спілкуватись, емпатії. Саме тому служба жінки в міліції 
може бути дуже результативною. жінки більше комунікабельні при врегулюванні сі‑
мейних конфліктів, робота жінок незамінна при роботі з жертвами насильницьких дій, 
з підлітками‑правопорушниками. жінки набагато краще здають іспити й засвоюють 
матеріал у ході навчання. В європейських країнах поліцейських‑жінок не залучають 
лише в спецопераціях з агресивними демонстрантами, при звільненні заручників. але в 
основному при підготовці жінки‑поліцейські проходять такий самий курс навчання, як 
і чоловіки. Тому подальше функціонування та розвиток органів внутрішніх справ у но‑
вих зовнішніх та внутрішніх політичних умовах та інтегрування їх до світової правоохо‑
ронної системи потребує все більшого залучення жінок до боротьби зі злочинністю.

якщо говорити про залученість жінок до роботи в оВС України, то станом на 1 січ‑
ня 2009 р. в міліції працювало 229 278 працівників, серед яких 49 574 жінок (21,6%), 
в т. ч. атестованих — 20 467, у внутрішніх військах — 3 236, з них атестованих — 1 912. 
Відповідно, чоловіків в міліції 179 704, з них атестованих — 151 132, у внутрішніх в вій‑
ськах — 15 556, з них атестованих — 14 235. Дещо нижчий процент жінок серед атесто‑
ваних працівників. Так, згідно з даними кадрового департаменту мВС України, жінки 
складають 11,9% атестованого складу органів внутрішніх справ.

Соціологічні дослідження показують4, що сьогодні в оВС України існує вираже‑
на ситуація гендерної асиметрії кадрового складу. Спостерігається наявність так зва‑
ної «піраміди»: із зростанням рівня посади зменшується кількість жінок, які працюють 
на них. Для жінок це створює певні перепони для самореалізації та кар’єрного росту в 
оВС України, а також формування особливого, відмінного від чоловіків, складу фун‑
кціональних обов’язків, який часто не включає залучення до безпосередньої охорони 
громадського порядку, затримання злочинців та інших заходів, що пов’язані з небезпе‑
кою та ризиком. це формує певне ставлення до жінок та в подальшому зменшення їх 
можливостей й прав.

аналіз практичних аспектів роботи жінок‑правоохоронців дозволяє сформувати пе‑
релік питань, які наразі є найбільш проблемними в діяльності жінок та є об’єктом най‑
більш активної уваги фахівців у сфері поліцеїстики, прав людини та гендерних питань. 
У своєму скороченому варіанті такий перелік може виглядати наступним чином:

1. Проблеми, що виникають через необхідність поєднання служби із домашніми 
обов’язками.

2. Протиріччя між інтересами державної служби та репродуктивною функцією жі‑
нок.

3. Дискусійність позитивного впливу наступних психофізіологічних особливостей 
жінок на якість виконання ними професійних обов’язків:

— більш високий рівень емоційності, самокритичності та комунікабельності;
— розвиненість інтуїції, емпатії;
— більш високий рівень виконавчої дисципліни;
— більша схильність до робочих стресів;
— менша залежність від шкідливих звичок (алкоголь, куріння);

4 лапшина В.л. Социально‑психологические проблемы профессиональной самореализации жен‑
щин‑сотрудниц оВД. // Вісник УВС, 1999, № 8, С. 21‑24.; мартиненко о.а. Проблеми професій‑
ної адаптації жінок у системі правоохоронних органів // Вісник луганського ін‑ту внутр. справ, 
№ 4. — луганськ: луганський ін‑т вн. справ, 1998, С. 205‑213.; Стан захищеності прав, основних сво‑
бод і соціальних гарантій працівників оВС України: аналіт. звіт за результатами дослідження / Кол.
авт. — К., 2008. — 204 с.
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— менша фізична сила;
— більш низький рівень агресивності.
4. Розрив, що існує між декларацією рівних можливостей та реальним рівнем дис‑

кримінації жінок.
5. Потенційна небезпека сексуальних домагань на робочому місці.
6. Проблема адаптації до умов роботи у чоловічому середовищі.
7. Проблемні питання у сфері соціальної та правової захищеності жінок.
Дослідження, ініційоване «Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні» 

(спільний проект Програми розвитку оон, Європейського Союзу та Sida)5, показало, 
що серед аспектів служби, де жінки змушені «доводити» своє право на існування в сис‑
темі, основними є прийом на роботу, розподіл службових обов’язків, ставлення колег 
та начальства, а також призначення на посаду, просування по службі та оплата праці.

Проблемами, з якими стикаються жінки на етапі прийому на роботу в оВС, є:
— відсутність прозорої конкурсної процедури відбору кандидатів за чіткими кри‑

теріями;
— стереотипне загальне уявлення щодо невідповідності статі претендента характеру 

майбутньої роботи;
— відсоткова регламентація кількості жінок‑претендентів для роботи в оВС;
— штучний, суб’єктивний добір жінок‑претендентів на певні посади та види про‑

фесійної діяльності;
— заздалегідь упереджене ставлення у професійному сенсі, що призводить до зави‑

щених вимог щодо виконання службових обов’язків;
— висування умов щодо проходження служби, що не відповідають чинному законо‑

давству (наприклад, вимоги протягом певного часу не йти у декретну відпустку).
на розподіл обов'язків впливають стереотипи щодо виконання жінками обмежених 

функцій, які, у свою чергу, «обслуговують» виконання чоловіками оперативної роботи; 
подвійні стандарти в оцінці роботи чоловіків та жінок. Крім того, жінкам в оВС Украї‑
ни значно складніше зайняти керівну посаду, просуватися по службі, щодо них існують 
певні обмеження в оплаті праці.

Враховуючи викладене та з метою вирішення проблеми гендерної нерівності, пот‑
ребує застосування підхід, що знайшов своє місце і у світовій практиці. Він передбачає 
розробку повного пакету документів та положень, що забезпечують абсолютно інди‑
ферентне відношення до обов’язків та прав чоловіків та жінок в міліції з тим, щоб в 
подальшому не робилось різниці між ними. жінки, що поступили на службу в органи 
внутрішніх справ, будуть мати ті ж обов’язки, що й чоловіки, але, в той же час, й гідну 
оплату праці, повагу в колективі та можливості для просування по службі.

Впровадження гендерного паритету в міліції України надасть низку переваг, серед 
яких основними є:

— підвищення якості відбору при прийомі на службу в міліцію;
— підвищення рівня соціально правового захисту співробітників, як чоловіків, так 

і жінок, надання рівних можливостей поєднання трудової діяльності з виконан‑
ням сімейних обов’язків;

— оптимізація процесу прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ 
України;

— покращення морально‑психологічного клімату в підрозділі органів внутрішніх 
справ України;

— підвищення ефективності діяльності міліції та рівня довіри до неї з боку насе‑
лення.

У якості рекомендацій можна запропонувати:

5 http://gender.undp.org.ua/ 
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1. ініціювання міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту підготовки 
та прийняття спеціального розпорядження Кабінету міністрів України (або вказівки, 
чи листа керівникам центральних органів виконавчої влади) щодо розробки спільно з 
Державним комітетом статистики України нових форм статистичної звітності з враху‑
ванням статі. Таким чином буде дотримане вертикально підпорядкування та певний рі‑
вень уніфікації зібраних статистичних даних.

2. Розширення та оновлення складу Робочої групи мВС України із впровадження 
гендерних підходів в діяльність оВС для підготовки пропозицій щодо формування ген‑
дерно сегрегованої статистики.

3. Внесення змін до Державної програми з утвердження гендерної рівності в ук‑
раїнському суспільстві на період до 2010 року з метою включення положення про не‑
обхідність розробки методології збирання даних та формування гендерно збалансованої 
статистики.

4. Формування гендерно сегрегованої статистики мВС України.
5. на виконання п.13 Державної програми з утвердження ґендерної рівності в ук‑

раїнському суспільстві на період до 2010 року провести ґендерний аналіз кадрового 
складу центрального апарату мВС України, гУмВС та УмВС в областях, м. Києві та 
Севастополі та на транспорті.

6. на виконання п.14 Державної програми з утвердження ґендерної рівності в ук‑
раїнському суспільстві на період до 2010 року враховувати під час формування кадро‑
вого резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади показника 
пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

7. на виконання п.16 Державної програми з утвердження ґендерної рівності в ук‑
раїнському суспільстві на період до 2010 року провести аналіз рівня доходів жінок і чо‑
ловіків у різних галузях відповідно до цілей розвитку, проголошених Декларацією ти‑
сячоліття оон.

8. Проведення занять з особовим складом мВС України з питань вивчення Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Катерина Левченко

аналіз Кадрового сКладУ органів внУтрішніх справ У гендерномУ вимірі: 
проблеми реалізації статті 5 «відображення органами державної 

статистиКи поКазниКів становища жіноК і чоловіКів У всіх сФерах життя 
сУспільства» заКонУ УКраїни «про забезпечення рівних прав 

та можливостей чоловіКів та жіноК»

Важливою складовою формування та впровадження рівних прав та можливостей 
чоловіків та жінок є гендерна статистика. Завдяки коректному збору даних в різних 
сферах соціальної життєдіяльності можна говорити про прояви гендерної нерівності, 
або навпаки, забезпечення гендерної рівності. Статистичні дані щодо кількості жінок та 
чоловіків, які працюють в оВС України, в тому числі на керівних посадах, дають під‑
стави для оцінки стану реалізації принципу гендерної рівності в цій сфері життя.

аналіз статистичних даних, які збираються мВС України, показує, що вони не є 
гендерно‑сегрегованими. Виділення статей існує лише по декількох параметрах. як на‑
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слідок, не можна дізнатися про гендерні особливості процесів, які відбуваються в сере‑
дині оВС, наприклад, про рівень професійних захворювань серед чоловіків та жінок, 
про кількість загиблих працівників оВС, кількість працівників, які отримали виробничі 
травми, — чоловіків та жінок тощо. Такі дані можна зібрати лише в «ручному режимі», 
регулярно за установленими формами вони не збираються.

Водночас, збирання гендерно‑збалансованої статистики закріплено на рівні націо‑
нального законодавства. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливос‑
тей чоловіків та жінок» містить статтю 5 «Відображення органами державної статистики 
показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства», яка присвя‑
чена питанням збирання гендерної статистики, що має бути «невід’ємною складовою 
державної статистичної звітності». Державна програма з утвердження ґендерної рів‑
ності в українському суспільстві на 2006‑2010 роки розвиває це положення та націлює 
на «проведення ґендерного аналізу кадрового складу центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, а також працівників галузей». Відповідальними структурами за це 
окрім головдержслужби та міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, є всі 
центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про державну статистику», яка визначає відно‑
сини між органами державної статистики та органами, що займаються діяльністю, пов’язаною 
із збиранням та використанням даних, ініціаторами запровадження нової або внесення змін 
до діючої адміністративної звітності виступають органи державної влади, інші юридичні 
особи відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та за‑
вдань, віднесених до їх компетенції. Тобто ініціатива щодо формування гендерно‑збалан‑
сованої статистики покладається на кожний орган центральної виконавчої влади, який 
збирає статистичні дані.

необхідність збирання гендерно сегрегованих даних була підкреслена Робочою гру‑
пою мВС України із впровадження гендерних підходів в діяльність органів внутрішніх 
справ України1 і внесена до Програми сприяння впровадження гендерної рівності оВС 
України, яка була ухвалена рішенням громадської Ради при мВС України 12 червня 
2008 року2. Так, в Програмі мова йде про необхідність здійснення гендерного аналізу 
кадрового складу та кадрового резерву оВС з метою виявлення дискримінації та дис‑
балансу (п. 4.14).

За ініціативою Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ор‑
ганів внутрішніх справ був підготовлений проект розпорядження щодо збору гендерно‑
сегрегованих даних. однак, поки його не вдалося погодити з керівниками усіх депар‑
таментів та структурних підрозділів, які мають збирати таку розширену статистичну 
інформацію, оскільки вони вбачають в цьому нічим не виправдане додаткове наван‑
таження, додаткову звітність тощо. Така ситуація вимагає підтримки діяльності Робо‑
чої групи мВС України із впровадження гендерних підходів в діяльність оВС з боку 
громадськості, а також міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, як цен‑
трального уповноваженого органу виконавчої влади в частині формування та впровад‑
ження гендерної політики в Україні.

Звернення до відповідних департаментів мВС України показало, що відсутні фор‑
ми державної статистичної звітності в гендерному розрізі. не ведеться статистика щодо 
кількості чоловіків та жінок, які займають керівні посади на рівні мВС, гУмВС та 
УмВС в областях, міськрайвідділах міліції та інших структурних підрозділах. Вико‑
ристання ж оціночних та непрямих методів збору інформації щодо гендерних особли‑
востей кадрового складу мВС України та управлінь в областях, показують, що участь 
жінок в діяльності оВС, і особливо на керівних посадах, є недостатнім. Серед заступ‑

1 Створена відповідно до Розпорядження № 105 від 6 лютого 2008 р.
2 http://umdpl.info/files/docs/1234962304.doc
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ників міністра та членів колегії мВС України, начальників гУмВС та УмВС в об‑
ластях нема жодної жінки. Дві жінки працюють на посадах заступників начальників 
УмВС (Херсонська області та аРК)1. на посадах керівників районних відділів внут‑
рішніх справ не працює жодна жінка.

наведені дані показують, що представники жіночої статі фактично усунуті від про‑
цесу прийняття рішень, що в повній мірі суперечить нормам національного законо‑
давства. В статті 7 «органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» Закону України «Про за‑
безпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок» міститься положення про 
те, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, 
організації та установи, об’єднання громадян сприяють збалансованому представниц‑
тву статей в управлінні та прийнятті рішень. Для досягнення мети цього Закону у своїй 
діяльності вони можуть застосовувати позитивні дії».

необхідність збирання гендерно збалансованої статистики має стати завданням 
для міністерства внутрішніх справ України, що вимагається безпосередньо Законом 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок» та Державною 
програмою з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 
2010 року. При цьому важливим є також формування розуміння того, що без зби‑
рання такої статистики неможливою є реалізація самої програми, наприклад, таких 
пунктів Плану заходів як врахування під час формування кадрового резерву та за‑
твердження на керівні посади в органах виконавчої влади показника пропорційно 
збалансованого представництва кандидатур кожної статі (п. 14), проведення аналізу 
рівня доходів жінок і чоловіків у різних галузях відповідно до цілей розвитку, про‑
голошених Декларацією тисячоліття оон (п. 16), визначення кількісних та якісних 
показників оцінки стану утвердження ґендерної рівності (п. 46, продовження підго‑
товки і видання статистичного збірника «жінки і чоловіки в Україні» (п. 50), прове‑
дення моніторингу стану впровадження ґендерної складової до програм соціально‑
економічного розвитку регіонів і галузей (п.51). названі заходи програми одночасно 
і передбачають формування гендерно‑збалансованої статистики, і неможливі без неї. 
Тож доопрацювання, прийняття та виконання розпорядження2 щодо збирання ген‑
дерно‑збалансованої статистики кадрового складу мВС України є важливим кроком 
у цьому напрямку.

Алла Блага

гендерна Компонента дотримання 
органами внУтрішніх справ УКраїни прав людини

1. особливі умови ув’язнення або ізолювання ставлять жінок у більш уразливе ста‑
новище з точки зору дотримання прав людини, оскільки можливе ураження їх більшого 
кола та щодо деяких форм насильства (особливо, з боку службових осіб). Специфічні 

1 Усі дані наводяться на початок 2009 року
2 Проект розпорядження розміщений на сайті Управління моніторингу дотримання прав людини в 
діяльності оВС: www.umdpl.info.
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статеві особливості жінок викликають необхідність при проведенні моніторингу дотри‑
мання прав людини у місцях утримання затриманих жінок вивчення наступного кола 
додаткових питань:

— по‑перше, встановити, чи перебуває затримана жінка в уразливому стані або має 
особливі потреби, пов’язані з її біологічними особливостями (вагітність, хворо‑
ба, інвалідність, фізична або розумова неповноцінність, «критичні дні») які зни‑
жують її захисні властивості та викликають необхідність створення додаткових 
умов утримання;

— по‑друге, встановити, чи має жінка можливість задовольнити необхідні побу‑
тові потреби, викликані особливостями її біологічної статі (наприклад, мож‑
ливість помитися в теплій воді, отримати або придбати за власні кошти засоби 
гігієни);

— по‑третє, встановити, чи має жінка можливість отримати необхідну фельдшерську 
або лікарську допомогу (ПмС, токсикоз при вагітності, хвороба, інвалідність);

— по‑четверте, звернути увагу, чи дотримується з боку посадових осіб право жінки 
на невтручання в особисте життя і право на повагу до гідності;

— по‑п’яте, встановити, чи не було сексуальних домагань до затриманої жінки (слід 
згадати, що Європейський суд з прав людини визнав, що у справі айдин проти 
Туреччини зґвалтування державним службовцем однієї з ув’язнених, а також по‑
гане поводження з нею являють собою акти каування, яке заборонено ст. 3 Кон‑
венції), або навпаки, провокацій з її боку стосовно службових осіб;

— по‑шосте, встановити, чи має жінка можливість спілкування з сім’єю та дітьми 
(листування, дзвінки).

2. ще одним напрямом відбиття гендерної проблематики у діяльності правоохо‑
ронних органів, є їх діяльність щодо протидії насильству в сім’ї. Кодекс України про 
адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за вчинення насильс‑
тва в сім’ї або невиконання захисного припису (ст. 1732). Показники діяльності оВС 
свідчать, що гострота цієї проблеми не знижується. Так, протягом 2008 року за вчи‑
нення вказаного правопорушення міліцією громадської безпеки була притягнута до 
відповідальності 94651 особа, підрозділами кримінальної міліції у справах дітей — ще 
2917.

аналіз Кримінального кодексу України показав, що у сімейно‑побутовій сфері мо‑
жуть вчинюватися близько 30 передбачених ним видів злочинів. однак, якщо раніше 
особливості статистичної звітності давали можливість отримувати інформацію хоча б 
про кількість умисних вбивств та умисних тяжких тілесних і середньої тяжкості уш‑
коджень, вчинених на побутовому ґрунті, то у 2008 році і цю інформацію до звітів не 
включили. Протягом 2007 року у цій сфері було вчинено 4773 злочини, у тому числі 
643 умисних вбивства (або 22% від загальної кількості вбивств), та 1045 умисних тяжких 
тілесних ушкоджень (19%).

насильство в сім‘ї практично завжди має гендерний характер. напруженість в сі‑
мейних відносинах концентрується переважно навколо таких факторів, як зловживан‑
ня спиртними напоями, фінансові проблеми, розподіл домашніх обов’язків, подружні 
зради, авторитарність одного з членів сім‘ї, насильницьке примушування до вступу в 
шлюб, ревнощі, незгідність у питаннях виховання дітей, відмова одного з подружжя 
від спільного проживання, проживання з батьками у сім‘ях трьохпоколінного типу 
тощо.

Встановлено, що насильство в сім‘ї являє собою циклічне явище, тобто фізичні, 
психологічні, економічні утиски повторюються щоразу зі збільшенням частоти. За да‑
ними вчених, вчиненню насильницького злочину або зверненню жертви за допомогою 
до правоохоронних органів передують криміногенно‑конфлікті ситуації, які циклічно 
повторюються і тривають від декількох місяців до декількох років.
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Серед факторів, що викликають таке «довготерпіння», не останнє місце посідає і 
побоювання, що співробітник міліції скептично поставиться до страхів і почуттів жер‑
тви. нами було проведене опитування 104 громадян, основним питанням якого було: 
якщо б Вам довелось стати жертвою насильства в сім‘ї і Ви вирішили звернутись за 
допомогою до правоохоронних органів, до кого зі співробітників міліції — чоловіка чи 
жінки — Ви б поставились з більшою довірою і більш охоче розповіли про ситуацію, 
яка склалася. Переважна більшість (74%) респондентів зазначили, що бажали б спіл‑
куватися з цієї проблеми з жінкою. основний контингент цієї категорії — літні люди, 
жінки та неповнолітні. Своє бажання вони пояснили тим, що бажають досягти не по‑
карання порушника, а вибачень від нього, визнання своєї неправоти та згоди усунути 
шкоду, заподіяну насильством.

3. Традиційно сфера діяльності жінок — співробітників правоохоронних органів — у 
напрямку захисту від насильства в сім‘ї пов‘язана з роботою з дітьми, що проживають у 
«неблагополучних» родинах. Проте зарубіжний досвід свідчить, що ефективність впли‑
ву зростає, якщо проблему вирішувати комплексно. Так, наприклад, у швеції спра‑
ви про домашнє насильство та статеві злочини ведуть спеціальні прокурори; на такі 
повідомлення реагують спеціальні підрозділи поліції, побудовані на паритетних засадах 
(50% чоловіків та 50% жінок); з потерпілими працюють відділи по захисту жертв, в яких 
на таких же засадах працюють поліцейські та цивільні спеціалісти — юристи, соціоло‑
ги, психологи, які взаємодіють з питання надання допомоги потерпілим з притулками 
для жінок та чоловіків, криміналістами, лікарями. З метою захисту неповнолітніх ство‑
рено велику кількість служб і установ (дитячий омбудсмен, червоний Хрест, соціальні 
служби тощо).

Поки можливості нашої держави об‘єктивно не дозволяють досягти такого рівня, 
тому можна було б використовувати інші резерви. Так, знання людей, які проживають 
на території дільниці, дозволяє виявляти та шляхом проведення індивідуально‑про‑
філактичної роботи своєчасно ліквідувати «вогнища» сімейно‑побутових конфліктів з 
метою недопущення вчинення злочинів жінками і чоловіками відносно членів сім‘ї та 
сусідів. Ураховуючи специфіку і жіночої злочинності, і правопорушень стосовно членів 
сім‘ї, вважаємо за доцільне в службі дільничних інспекторів виділити спеціально підго‑
товлених співробітників — жінок, які б займались попередженням жіночої злочинності 
і проявів насильства в сім‘ї.

Раніше вважалось, що у співробітників силових структур повинні переважати суто 
чоловічі якості — логіка, агресивність, незалежність, а такі характерні особливості жі‑
нок, як інтуїція, дбайливість та товариськість не мають значення для правоохоронної 
діяльності. Перенесення центру уваги з проблеми силового впливу на правопорушення 
на підвищення значення попереджувальної діяльності з метою захисту прав громадян 
викликає зменшення обсягу застосування сили правоохоронними органами. Концент‑
рація уваги на потребах населення потребує посилення взаємодії між жителями та спів‑
робітниками міліції, які повинні мати навички міжособистісного спілкування, вклю‑
чаючи комунікацію та уміння вирішувати конфлікти. Підхід, заснований на служінні 
суспільству, відкриває нові можливості в області правоохоронної діяльності для жінок, 
які, як традиційно вважається, володіють такими навичками та уміннями.

іншими якостями, які звичайно асоціюються з жінками і вважаються такими, що 
мають суттєве значення для ефективної правоохоронної діяльності, є більш висока ор‑
ганізованість, висока здатність пристосовуватись до нової технології, емоційність та 
терпеливість. цінність цих якостей для правоохоронної діяльності продовжує зроста‑
ти, приносячи користь як правоохоронним органам, так і жінкам, які в них працюють, 
створюючи для них можливість зробити свій внесок у забезпечення ефективності, ре‑
зультативності, законності й чистоти правоохоронної діяльності.
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Наталія Максименко

нормативно-правове забезпечення гендерної політиКи в овс

матеріали тез доповіді присвячені аналізу можливих шляхів вдосконалення Про‑
грами забезпечення гендерної рівності в органах внутрішніх справ України на період 
до 2011 року, яка ухвалена на засіданні громадської ради при мВС України з питань 
забезпечення прав людини 12 червня 2008 року (протокол № 9) [2] й спрямована на 
розв’язання гендерних проблем у правоохоронних органах [4, с. 43].

ця Програма була розроблена членами робочої групи з впровадження у діяльність 
оВС гендерних підходів [7, с. 31] на виконання рішення громадської ради при мВС 
України № 8 від 24.01.2008, згідно з пропозицією міністерства у справах сім’ї, молоді 
та спорту від 28.04.2007 № 5.2/3876 та відповідно до Плану заходів мВС з реалізації за‑
вдань, визначених Державною програмою з утвердження гендерної рівності в українсь‑
кому суспільстві на період до 2010 року.

Проаналізувавши зміст Програми, слід зазначити, що вона має низку прогалин та 
потребує певних уточнень.

Так, звернувшись до другого розділу Програми, слід зазначити, що підпункти 1.3 
та 1.4 «Регулярне проведення соціологічних досліджень з гендерної проблематики» та 
«Здійснення узагальнення та аналізу статистичної звітності» не мають визначеного кола 
діяльності. Зміст цих підпунктів розповсюджується на всі сфери життєдіяльності сус‑
пільства. Тому, на нашу думку, до наповненості цих пунктів слід внести обмеження у 
рамках діяльності оВС, й викласти у наступній редакції: 1.3 «Регулярне проведення 
соціологічних досліджень з гендерної проблематики у межах підрозділів оВС» та 1.4 
«Здійснення узагальнення та аналізу статистичної звітності підрозділів оВС з урахуван‑
ням гендерної складової».

оскільки в аналізованому розділі висвітлюється науково‑методичне забезпечення 
процесів формування та реалізації гендерної політики, то даний розділ слід доповни‑
ти основними шляхами набуття цього забезпечення, включивши наступний підрозділ: 
«Визначення тематик досліджень з актуальних аспектів гендерної проблематики з по‑
дальшим їх включенням до переліку Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних 
досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну 
діяльність органів внутрішніх справ» та визначивши виконавцями УмДПл, Дон.

Заслуговує на увагу п. 2.7 третього розділу Програми «Просвітницько‑профорієн‑
таційне забезпечення процесів формування та реалізації гендерної політики», який пе‑
редбачає «обов’язкове тестування на знання основ гендерно чутливого менеджменту, 
форм, методів та прийомів вирішення конфліктів, що виникають у сфері стосунків 
«чоловіки‑жінки», перед призначенням на керівну посаду» [5]. Сучасний керівник має 
бути не тільки вдалим адміністративістом, а й володіти гендерною чутливістю. але, да‑
ний підрозділ слід лімітувати, обмеживши його сферу впливу колом діяльності оВС, 
оскільки специфіка діяльності останніх та їх структурний апарат суттєво відрізняється 
від будь‑якої організації. Тож цей підрозділ слід викласти у наступній редакції: «Запро‑
вадження обов’язкового тестування на знання основ гендерно чутливого менеджменту, 
форм, методів та прийомів вирішення конфліктів, що виникають у сфері стосунків «чо‑
ловіки‑жінки», перед призначенням на керівну посаду підрозділу оВС».

Підпункт 4 цього розділу має наступну редакцію: «Забезпечення вивчення в сис‑
темі службової підготовки всіма працівниками оВС документів у галузі прав людини та 
впровадження гендерної рівності» [5].

якщо звернутися до словника, то «документ» використовується для вираження на‑
ступних значень: «1) матеріальний об’єкт, в якому міститься та або інша інформа‑
ція, призначений для передачі її у часі та просторі. 2) Діловий папір, що підтверджує 
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будь‑який факт або право на щось. 3) офіційне посвідчення особи. 4) історично‑ділові 
письмові джерела.» [8, с. 224].

У даному випадку, керуючись тільки « документами у галузі прав людини та впро‑
вадження гендерної рівності», не беручи до уваги нормативно‑правову базу, в яку вхо‑
дять закони, укази, вказівки, накази, розпорядження, інструкції тощо, не можливо за‑
безпечити ґрунтовного вивчення працівниками оВС даної проблеми. Тому пропонуємо 
цей підрозділів викласти у наступній редакції: «Забезпечення вивчення в системі служ‑
бової підготовки працівниками всіх підрозділів оВС змін, що відбулися в нормативно‑
правовій базі в галузі прав людини, та основних положень гендерної політики мініс‑
терства внутрішніх справ України».

оскільки даний розділ спрямований на формування у працівників оВС, курсантів, 
слухачів відомчих навчальних закладів та реалізацію в їх рядах гендерної політики, то 
заслуговує на увагу такий структурний підрозділ ВнЗ, як юридична клініка, який від‑
повідно до наказу мон України від 3 серпня 2006 року № 592 діє на базі всіх вищих 
навчальних закладів III‑IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за на‑
прямом «Право», незалежно від форм власності і підпорядкування. однією із складових 
його мети є підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів 
верховенства права, справедливості і людської гідності; проведення роботи з система‑
тизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав люди‑
ни, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади 
і місцевого самоврядування тощо [4].

Тому, вважаємо за доцільне доповнити цей розділ наступним підрозділом: «активі‑
зувати роботу юридичних клінік ВнЗ мВС України стосовно надання консультацій з 
питань: насилля в сім’ї; насилля чоловіка над дружиною; насилля батьків (або батька чи 
матері) над дітьми (дитиною); отримання соціальних виплат на дітей тощо.».

аналізуючи пункти четвертого розділу «організаційно‑правове, ресурсне забезпе‑
чення процесів формування та реалізації гендерної політики», слід зазначити, що даний 
розділ носить більш формальний характер. Свідченням того є відсутність у деяких пун‑
ктах визначення виконавців, термінів виконання запланованих заходів.

Так, пункт восьмий має наступне формулювання: «Зміна ставлення керівного скла‑
ду до понаднормової тривалості дня і робочого тижня підлеглих. Керівники, які систе‑
матично вимагають понаднормового затримання своїх підлеглих, мають розцінюватися 
як такі, що не вміють ефективно організовувати діяльність підлеглих, та як такі, що за‑
вдають непоправної шкоди сім’ям правоохоронців. Забезпечення обов’язкового обліку 
та оплати роботи працівникам в надурочний час, вихідні та святкові дні.» [5].

на нашу думку, для більш ефективного виконання передбачених заходів, слід виз‑
начити конкретних виконавців та окреслити коло їх дій. Тому, пропонуємо даний пункт 
розбити на два відповідних пункти, й викласти у наступній редакції: п. 8 «Здійснити 
аналіз фактів систематичного залучення особового складу підрозділів оВС у понад ус‑
тановлену тривалість робочого часу».; п. 9. «Вжити дієвих заходів до керівників, які 
систематично вимагають понаднормового затримання своїх підлеглих, мають розціню‑
ватися як такі, що не вміють ефективно організовувати діяльність підлеглих, та як такі, 
що завдають непоправної шкоди сім’ям правоохоронців. Забезпечення обов’язкового 
обліку та оплати роботи працівникам в надурочний час, вихідні та святкові дні.». ос‑
кільки як у першому, так і другому пунктах мова йде про роботу з особовим складом 
оВС, то виконавцем слід визначити ВКЗ.

Запропоновані вище уточнення та пропозиції не зменшують вагомість та значимість 
Програми забезпечення гендерної рівності в оВС України на період до 2011 року, ви‑
конання пунктів плану заходів якої сприятимуть досягненню паритетного становища 
жінок і чоловіків, ліквідації виявів дискримінації за ознакою статі в системі оВС.

У цілому варто зазначити, що цей напрям потребує більшої уваги науковців і його 
доцільно, на нашу думку, включити до переліку Пріоритетних напрямів наукових та ди‑
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сертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в 
практичну діяльність органів внутрішніх справ.
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Володимир Міняйло

аспеКти заКонодавчого забезпечення прав дітей 
У спецУстановах міліції

Дитяча безпритульність розглядається на всіх рівнях у якості найсерйознішої про‑
блеми у сфері прав дитини в Україні. Вирішення проблеми дитячої безпритульності 
в Україні є одним із головних обов’язків держави. основними напрямками правової 
політики тут мають стати подальше реформування системи нормативно‑правового за‑
безпечення захисту прав безпритульних дітей та підвищення рівня правової відпові‑
дальності посадовців за належне виконання діючого законодавства.

Та існує зворотня сторона дійсної безпритульності, коли обставини для її наявності 
вигадуються та навмисно утворюються. Відповідні дані надають підстави стверджувати 
про наявність недбалого ставлення та правопорушень посадових осіб відносно дітей, 
а саме їх примусове затримання і тримання у дитячих приймальниках‑розподільниках 
лише на підставі того, що вони залишили сім’ю або навчально‑виховні заклади.

ноВі пРаКтиКи В МВС ЩоДо БеЗпРитУльних Дітей

Кожного року, під перше вересня, Департамент кримінальної міліції у справах ді‑
тей (ДКмСД) наголошує нам про свої нововведення. Звісно, вони спрямовані виключ‑
но про покращення стану захисту прав дітей. Такі, умовно кажучи, правозахисні за‑
вдання підлеглим керівництво кримінальної міліції у справах дітей оприлюднило щодо 
подальшого функціонування приймальників‑розподільників для дітей (ПРД) у пові‑
домленні під назвою «міліція працює над тим, аби приймальники‑розподільники для 
дітей не нагадували в’язниць». останні роки правозахисні організації приділили дуже 
багато уваги спецустановам міліції для дорослих громадян, а от ці заклади для дітей 
залишилися поза увагою громадськості. Тому для нас, як для «багатьох обивателів» 
доводиться, що ПРД не є «суворими» закладами — із міцними ґратами на вікнах, не‑
привітливими вихователями і загалом аскетичним облаштуванням «казенних квартир» 
для юних правопорушників. мовляв, насправді ж, це — картинки з минулого, бо мілі‑
цейське відомство реалізує стратегію на доведення згаданих установ до цивілізованих 
норм і максимально можливого нівелювання атрибутів карального змісту, що донедав‑
на справляли на особу «важкого» підлітка скоріше гнітюче враження, ніж виконували 
дійсно виховну функцію.
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а суть запропонованих змін ДКмСД полягає у тому, щоб, по‑перше, дитина, яка 
скоїла тяжкий злочин у віці від 11 до 14 років, за що КК України передбачає позбав‑
лення волі на термін понад п’ять років, за наявності достатніх підстав вважати, що вона 
намагатиметься ухилитися від слідства й суду або продовжуватиме протиправну діяль‑
ність, може поміщатися у ПРД на термін до 72 діб (нині ж — до 30). це питання вирі‑
шуватиме суд за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора. По‑друге, 
поміщення підлітка в приймальник у законопроекті обґрунтовується потребою прове‑
дення ефективної профілактичної роботи із дітьми, які перебувають у розшуку, або за‑
лишилися без опіки та піклування, необхідністю затримувати і тримати у спеціально 
відведених для цього приміщеннях (ПРД), на період до передачі їх законним представ‑
никам або до влаштування в установленому порядку.

З огляду на такі нововведення діти, які нічого не скоїли, а просто залишили місце 
навчання або місце проживання, повинні добре запам’ятати ці пропозиції ДКмСД. Бо 
відповідно до цього унікального за формою документа та наданих напередодні усних 
розпоряджень підлеглим, діти ще довго будуть мріяти про реальний захист їх прав.

на території України функціонує 19 приймальників‑розподільників для дітей, з 
яких Київський, Харківський, Сімферопольський і одеський є транзитними (в них за 
Кишинівською угодою 2002 року поміщають дітей із ближнього зарубіжжя). З початку 
року в зазначені установи було поміщено майже 500 дітей, з них 323 перебувало в роз‑
шуку. начальник ДКмСД мВС України полковник міліції Тетяна Бухтіарова стверд‑
жує, що до кінця року всі приймальники‑розподільники для дітей мають відповідати 
необхідним стандартам, на що передбачено витратити 31 мільйон гривень. При цьому 
передбачено зберегти те, що є. За її словами, «серед приймальників‑розподільників 
можна відзначити заклад у Сімферополі, Харківський і Дніпропетровський приймаль‑
ники: в них є «зелені кімнати», в яких із тутешніми «мешканцями» працюють психоло‑
ги, а також розміщені каплички».

Починаючи з останього постулату щодо стану справ у Дніпропетровській облас‑
ті (та як тепер з’ясувалося і у багатьох інших областях), наведемо факти, які повніс‑
тю спростовують доведене Т.Бухтіяровою, та вимагають вдатися до роздумів на пред‑
мет того, що ж є у дійсності приймальники‑розподільники для дітей. ця інформація 
не випадкова тому, що напередодні проведено моніторинг стану справ у ПРД Дніп‑
ропетровського та Криворізького мУ гУмВС України в Дніпропетровській області і 
об’єктивний стан справ добре відомий керівникам усіх рівнів. Користуючись наданими 
повноваженнями з питань захисту прав людини щодо інформування громадськості, ви‑
черпавши усі заходи впливу на ситуацію, вимушений звернути увагу сувору реальність.

ВиКлаД ВСтаноВлених фаКтіВ тРиМання Дітей В пРД

Починаючи з червня 2009 року працівники ВКмСД та керівники органів внутріш‑
ніх справ Криворізького мУ гУмВС України в Дніпропетровській області вдалися до 
поміщення у приймальник‑розподільник для дітей осіб, які за заявами рідних та нав‑
чальних закладів залишили місце навчання та проживання. Зокрема, це такі діти.

Д. н. Є., 1993 р.н., поміщена до ПР для дітей з 02.07.2009 р. на підставі Постано‑
ви начальника Долгинцівського РВ від 02.07.2009 р. інформація про залишення місця 
проживання зареєстрована у жРЗПЗ від 02.07.09, Постанова про заведення оРС «Роз‑
шук» від 02.07.09 р., дитина розшукана та затримана 02.07.09. За матеріалами справи 
Д. н. Є. 03.07.09 передано її матері Д. С. м.

Б. С. м., 1995 р.н., поміщений до ПР для дітей з 03.07.2009 р. на підставі Постано‑
ви начальника ігулецького РВ від 02.07.2009 р. інформація про залишення місця про‑
живання зареєстрована у жРЗПЗ 02.07.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 
02.07.09 р., дитина розшукана та затримана 02.07.09. За матеріалами справи Б. С. м. 
11.07.09 повернутий за місцем навчання до школи‑інтернату № 9 м. Кривий Ріг.
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Т. м. е., 1994 р.н., поміщена до ПР для дітей з 06.07.2009 р. на підставі Постано‑
ви начальника Саксаганського РВ від 02.07.09 року. інформація про залишення місця 
проживання зареєстрована у жРЗПЗ 02.07.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» 
від 03.07.09 р., дитина розшукана та затримана 06.07.09. За матеріалами справи Т. м. е. 
27.07.09 повернута до дитячого будинку №3 м. Кривий Ріг.

Є. С. і., 1992 р.н., поміщена до ПР для дітей з 08.07.2009 р. на підставі Постанови 
начальника апостолівського РВ від 08.07.2009 року . інформація про залишення місця 
проживання зареєстрована у жРЗПЗ 08.07.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» 
від 08.07.09 р., дитина розшукана та затримана 08.07.09. За матеріалами справи Є. С. і.
повернута матері 02.08.09 р.

К. л. Б., 1992 р.н., поміщена до ПР для дітей з 17.07.2009 р. на підставі Постанови 
начальника центрально‑міського РВ від 17.07.09 року. інформація про залишення міс‑
ця проживання зареєстрована у жРЗПЗ 17.07.09. Постанова про заведення оРС «Роз‑
шук» від 17.07.09 р., дитина розшукана та затримана 17.07.09. За матеріалами справи 
К. л. Б. повернута матері 10.08.09 р..

С. і. Р., 1994 р.н., поміщена до ПР для дітей з 22.07.2009 р. на підставі Постанови 
начальника Софіївського РВ . інформація про залишення місця проживання зареєстро‑
вана у жРЗПЗ 22.07.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 22.07.09 р., дитина 
розшукана та затримана 22.07.09. За матеріалами справи С. і. Р. повернута до СПл за 
місцем навчання 22.07.09 р..

П. С. о., 1994 р.н., поміщений до ПР для дітей з 06.08.2009 р. на підставі Постано‑
ви начальника Долгинцівського РВ від 06.08.2009 року. інформація про залишення міс‑
ця проживання зареєстрована у жРЗПЗ 06.08.09, Постанова про заведення оРС «Роз‑
шук» від 06.08.09 р., дитина розшукана та затримана 06.08.09. За матеріалами справи 
П. С. о. станом на 14.08.09 знаходився у приймальнику‑розподільнику.

Такий стан справ відбувається і у приймальнику‑розподільнику для дітей Дніп‑
ропетровського мУ гУмВС України в Дніпропетровській області де за аналогічними 
справами оРС «Розшук» у цьому році утримувалися такі діти.

З. Д. В., 16.06.1992 р.н. поміщений до ПР для дітей з 20.05.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника Дніпродзержинського мУ. інформація про залишення місця про‑
живання зареєстрована у жРЗПЗ 18.05.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 
19.05.09 р., дитина розшукана та затримана 20.05.09.

г. л. В., 29.09.1994 р.н. поміщена до ПР для дітей з 14.06.2009 р. на підставі Поста‑
нови начальника Солонянського РВ . інформація про залишення місця проживання за‑
реєстрована у жРЗПЗ 11.06.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 12.06.09 р., 
дитина розшукана та затримана 14.06.09.

г. і. і., 12.09.1995 р.н. поміщений до ПР для дітей з 19.06.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника Дніпропетровського мУ. інформація про залишення місця прожи‑
вання зареєстрована у жРЗПЗ 18.06.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 
18.06.09 р., дитина розшукана та затримана 18.06.09.

г. г. Є., 21.04.1993 р.н. поміщена до ПР для дітей з 08.07.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника амур‑нижньодніпровського РВ . інформація про залишення місця 
проживання зареєстрована у жРЗПЗ 06.07.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» 
від 07.07.09 р., дитина розшукана та затримана 07.07.09.

л. Д. Ю., 28.03.1995 р.н. поміщений до ПР для дітей з 25.05.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника жовтневого РВ. інформація про залишення місця проживання за‑
реєстрована у жРЗПЗ 24.05.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 25.05.09 р., 
дитина розшукана та затримана 25.05.09. одночасно оРС «Розшук» на цю особу заве‑
дено ВКмСД гУмВС України в Запорізькій області.

о. С. о., 20.02.1994 р.н. поміщена до ПР для дітей з 25.05.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника жовтневого РВ . інформація про залишення місця проживання за‑
реєстрована у жРЗПЗ 24.05.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 25.05.09 р., 
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дитина розшукана та затримана 25.05.09. одночасно оРС «Розшук» на цю особу заве‑
дено ВКмСД гУмВС України в Запорізькій області.

К. і. В., 08.09.1994 р.н. поміщений до ПР для дітей з 25.05.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника жовтневого РВ . інформація про залишення місця проживання за‑
реєстрована у жРЗПЗ 24.05.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 25.05.09 р., 
дитина розшукана та затримана 25.05.09. одночасно оРС «Розшук» на цю особу заве‑
дено ВКмСД гУмВС України в Запорізькій області.

Т. Д. і., 13.03.1993 р.н. поміщений до ПР для дітей з 25.05.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника жовтневого РВ . інформація про залишення місця проживання за‑
реєстрована у жРЗПЗ 24.05.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 25.05.09 р., 
дитина розшукана та затримана 25.05.09. одночасно оРС «Розшук» на цю особу заве‑
дено ВКмСД гУмВС України в Запорізькій області.

Б. Р. і., 01.06.1993 р.н. поміщений до ПР для дітей з 25.05.2009 р. на підставі Пос‑
танови начальника жовтневого РВ . інформація про залишення місця проживання за‑
реєстрована у жРЗПЗ 24.05.09, Постанова про заведення оРС «Розшук» від 25.05.09 р., 
дитина розшукана та затримана 25.05.09. одночасно оРС «Розшук» на цю особу заве‑
дено ВКмСД гУмВС України в Запорізькій області.

матеріали справ затриманих осіб, хронологічна послідовність прийнятих рішень, 
свідчать про наявність ознаків фіктивності щодо заведення оРС «Розшук», які заве‑
дені виключно для виду, знаючи заздалегідь, що оперативно‑розшукові заходи не бу‑
дуть застосовані і виконані, є такими, що мали на меті виправдати протизаконні заходи 
позбавлення дітей свободи, і взагалі не мали правової мети. У цьому легко перекона‑
тися саме з огляду на хронологію подій. якщо вдатися до з’ясування дійсних обставин 
шляхом опитування дітей, то зазначені твердження про наявність ознаків посадових 
правопорушень повністю підтверджуються. Так, П. С. о., 1994 р.н., поміщений до ПР 
для дітей з 06.08.2009 р. наголосив, що підставою перебування у спецустанові є його 
особисте небажання жити разом з матірью. Він не залишав свого місця проживання, 
добровільно погодився на пропозицію працівників міліції перебувати у спецустанові до 
часу вирішення питання з мамою.

як відомо, Постанова — це рішення посадової особи, спрямоване на набуття, зміну 
або припинення прав та обов’язків громадян. Тому Постанова, яка вчиняється без на‑
міру створити будь‑які наслідки, визнається недійсною і називається фіктивною. Така 
правова позиція обгрунтована тим, що фіктивність прийнятих рішень призводить до 
наявності удаваних Постанов для приховання неправомірних дій, вимагає поновлення 
прав дітей та застосування інших законодавчо встановлених наслідків. Таким чином, 
удавані Постанови з протиправними намірами та з метою приховування незаконних дій 
за своєю формою прикривають реальні рішення про позбавлення дітей свободи.

минув майже рік, коли саме за ініціативою Управління моніторингу дотриман‑
ня прав людини на оперативній нараді при міністрові внутрішніх справ розглядали‑
ся питання про зазначені порушення прав дітей в Дніпропетровській області, які без 
постанови суду та лише за наявності рішення начальника райвідділу вміщені до при‑
ймальників‑розподільників терміном на 30 діб. громадська Рада при гУмВС в облас‑
ті за результатами моніторингу цих питань визнала дії працівників міліції такими, що 
підпадають під ознаки катувань. Саме ця нарада за участю помічників міністра, від‑
повідні розпорядження міністра керівництву кримінальної міліції у справах дітей спо‑
нукали останніх приступити до приведення у відповідність до діючого законодавства 
нормативної бази мВС, яка стосується підстав перебування дітей у приймальниках‑
розподільниках. але до цього часу ничого не змінилося. Керівництву ВКмСД над‑
ходять усні розпорядження про наповнення ліміту утримуваних дітей у ПРД. Більше 
того, якщо у 2008 році питання поміщення дітей цієї категорії до ПРД погоджувалися 
з прокурорами районів, то, починаючи з 2009 року, начальники райвідділів одноосібно 
затверджують такі Постанови.
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ЗаКоноДаВчі ЗаСаДи поДолання БеЗпРитУльноСті Дітей

Для подолання та профілактики безпритульності держава керується основним нор‑
мативним актом у роботі з безпритульними дітьми, яким є Закон України «Про осно‑
ви соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», який набрав чин‑
ності з 1 січня 2006 року. Безпритульні діти користуються правами та свободами, що 
закріплені Конституцією і законами України, а саме: на повагу до їх гідності, охорону 
здоров’я, соціальний захист, правову допомогу, звернення відповідно до законодавства 
із заявами та скаргами до органів державної влади та органів місцевого самоврядуван‑
ня, отримання інформації про свої права та обов’язки.

Відповідно до абзацу одинадцятого частини першої статті 2 зазначеного Закону без-
притульні діти — це діти, які були вимушені залишити або самі залишили сім’ю чи дитячі 
заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.

облік бездомних громадян за їх переважним місцезнаходженням здійснюється від‑
повідними спеціалізованими закладами, що створюються органами місцевого самовря‑
дування та місцевими органами виконавчої влади. Структура і режим роботи закладів 
обліку бездомних громадян повинні забезпечувати доступність обліку для бездомних 
громадян. Діяльність таких закладів регулюється положенням, затвердженим Кабінетом 
міністрів України.

Відповідно до абзацу другого пункту 6 Типового положення про центр обліку без‑
домних громадян, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 березня 
2006 р. № 404, безпритульні діти, що звертаються до центру, в супроводі його праців‑
ників направляються до притулків для дітей служби у справах дітей за територіальним 
принципом розташування притулку.

Відповідно до Типового положення про притулок для дітей служби у справах дітей, 
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 9 червня 1997 р. № 565 від‑
повідної місцевої державної адміністрації (далі — притулок), — це заклад соціального 
захисту, створений для тимчасового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років.

До притулку приймаються діти, які заблукали, були покинуті батьками або піклу‑
вальниками, жебракують і місце знаходження їх батьків не встановлено, залишилися 
без піклування батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), залишили сім’ю чи 
навчальний заклад, вилучені кримінальною міліцією у справах дітей органів внутрішніх 
справ із сімей, перебування в яких загрожувало їх життю і здоров’ю, втратили зв’язок 
з батьками під час стихійного лиха, аварії, катастрофи, інших надзвичайних подій, не 
мають постійного місця проживання і засобів до життя, підкинуті та безпритульні діти, 
які самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку, діти, які відбували пока‑
рання у виді позбавлення волі на певний строк.

Саме заведенням оРС «Розшук» працівники міліції утворюють умови, за якими до 
притулку не приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного 
сп’яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, що вчинили 
правопорушення і щодо яких є відомості про винесення компетентними органами чи 
посадовими особами рішення про розшук, затримання, арешт або поміщення до прий‑
мальника‑розподільника для дітей органів внутрішніх справ.

Підставою для прийняття дітей до притулку є звернення дитини до адміністрації 
притулку за допомогою, направлення служби у справах дітей відповідної державної 
адміністрації чи виконавчого комітету ради, акт кримінальної міліції у справах дітей 
органів внутрішніх справ про доставлення до притулку покинутої дитини або дитини, 
яка заблукала, письмове звернення керівника органу управління освітою відповідної 
державної адміністрації чи виконавчого комітету ради, звернення органу, установи чи 
організації, на які покладено здійснення заходів соціального патронажу щодо дітей, 
які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, письмове звернення 
керівника лікувально‑профілактичного закладу охорони здоров’я. Прийняття дітей та 
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надання їм необхідної допомоги здійснюється притулком цілодобово протягом календар‑
ного року.

центр соціально‑психологічної реабілітації дітей — заклад соціального захисту, 
який діє на підставі типового Положення про центр соціально‑психологічної реабілі‑
тації дітей, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 28 січня 2004 р. 
№ 87, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей 
віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм 
комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів 
допомоги. До центру приймаються діти, які перебувають у складних життєвих обста‑
винах, переведені з притулка для дітей, залишилися поза сімейним оточенням, зазнали 
насильства і потребують соціально‑психологічної допомоги.

центральними органами виконавчої влади щодо запобігання дитячої безпритуль‑
ності визначені міністерство внутрішніх справ та міністерство у справах сім’ї, молоді 
та спорту. мВС України, керуючись Положенням про нього, затвердженого постано‑
вою Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1383, у межах своїх повнова‑
жень вживає заходів до запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед 
дітей. міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту відповідно до Положен‑
ня про нього, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 8 листопа‑
да 2006 р. № 1573, проводить роботу із соціально‑правового захисту дітей, запобіган‑
ня бездоглядності та правопорушенням серед них, соціально‑психологічної реабілітації 
найбільш уразливих категорій дітей, контролює та координує діяльність служб у спра‑
вах неповнолітніх. У складі цього міністерства ці функції покладені на Державний де‑
партамент з усиновлення та захисту прав дитини, який забезпечує захист прав, свобод 
та інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, узагальнення 
практики застосування законодавства з питань безпритульності дітей та розроблення 
пропозицій щодо його вдосконалення. Він координує діяльність органів і служб у спра‑
вах дітей, зокрема, пов’язану із запобіганням дитячій бездоглядності і безпритульності, 
реалізацію постанови Кабінету міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623, якою за‑
тверджена Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 
2006 — 2010 роки.

Програма передбачає розроблення та запровадження ефективних форм роботи з 
профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сі‑
мей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, забезпечення захис‑
ту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної 
підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення єдиного 
електронного банку даних про дітей‑сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу‑
вання з наступним впровадженням системи їх обліку, запровадження ефективних форм 
і методів роботи з дітьми, які перебувають в закладах соціального захисту, завершення 
роботи з формування мережі закладів соціального захисту дітей та удосконалення їх 
діяльності.

окремо визначено, що виконання зазначеної Програми спрямовано на роботу ор‑
ганів опіки і піклування з урахуванням пріоритетності впровадження сімейних форм 
влаштування дітей, поліпшення фінансового та матеріально‑технічного забезпечення 
закладів для дітей‑сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дитя‑
чих будинків сімейного типу, прийомних сімей, притулків, центрів соціально‑психоло‑
гічної реабілітації дітей, забезпечення кваліфікованими кадрами закладів для дітей‑си‑
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дитячих будинків сімейного 
типу, притулків, центрів соціально‑психологічної реабілітації дітей, створення єдиної 
інформаційної системи ведення обліку кількості дітей‑сиріт та дітей, позбавлених бать‑
ківського піклування, реорганізації притулків в центри соціально‑психологічної реа‑
білітації дітей.
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Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей» (введено в дію з 1 лютого 1995 року Постановою Верховної Ради 
Українивід від 24 січня 1995 року № 21/95‑ВР із змінами і доповненнями, внесеними 
Законами України станом на 14 квітня 2009 року № 1254‑VI), виходячи з Конституції 
України та Конвенції оон про права дитини, визначені правові основи діяльності ор‑
ганів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здій‑
снення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли 
вісімнадцятирічного віку.

Здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень 
покладається в межах визначеної компетенції у тому числі на: кримінальну міліцію у 
справах дітей органів внутрішніх справ; приймальники‑розподільники для дітей органів 
внутрішніх справ.

Під соціальним захистом дітей у цьому Законі розуміється комплекс заходів і за‑
собів соціально‑економічного та правового характеру, здійснення яких покладається 
на кримінальну міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ щодо забезпечення 
прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання 
матеріальної підтримки.

Діяльність органів і служб у справах дітей та спеціальних установ і закладів соціаль‑
ного захисту для дітей здійснюється на принципах: законності; застосування переважно 
методів виховання і переконання, що передбачають вжиття примусових заходів лише 
після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей; збереження таємниці 
про дітей, які вчинили правопорушення і до яких застосовувалися заходи індивідуаль‑
ної профілактики; неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого по‑
водження з ними.

Кримінальна міліція у справах дітей (абзац сьомий частини другої статті 5 із зміна‑
ми, внесеними згідно із Законом України від 07.02.2007 р. № 609‑V) зобов’язана:

— розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім’ї, навчально‑виховні за‑
клади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей;

— виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передба‑
чених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, нав‑
чання та виховання дітей (частину другу статті 5 доповнено новим абзацом десятим 
згідно із Законом України від 07.02.2007 р. № 609‑V);

— повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спе‑
ціальних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення 
дітей, яких було підкинуто, або які заблукали чи залишили сім’ю або навчально‑
виховні заклади;

— затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей 
віком до 14 років, які залишилися без опіки та піклування,— на період до передачі 
їх законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а ді-
тей, які вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи 
підлягають кримінальній відповідальності, — до передачі їх законним представ‑
никам або направлення до приймальників‑розподільників, але не більш як на 
вісім годин;

— складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків 
(усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо 
виховання і навчання дітей, інформувати відповідні служби у справах дітей;

— доставляти в органи внутрішніх справ на строк до трьох годин дітей, які вчинили 
адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністра‑
тивна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопору‑
шення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або до приймальни‑
ків‑розподільників для дітей;
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— повідомляти органи опіки та піклування за місцем перебування дитини про відо‑
мий факт залишення його без опіки (піклування) батьків;

— інформувати відповідні служби у справах дітей про дітей, які затримані чи обви‑
нувачуються у вчиненні злочинів

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 6 із змінами, внесеними згід‑
но із Законом України від 03.04.2003 р. № 673‑IV, суди розглядають справи щодо інших 
питань, пов’язаних з особистими, житловими і майновими правами неповнолітніх. Спра‑
ви, зазначені у частині першій цієї статті, розглядаються спеціально уповноваженими 
на те суддями (складом суддів) за участю представників служб у справах дітей, крім ви‑
падків, передбачених законом.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спе‑
ціальні установи для дітей», у приймальники‑розподільники для дітей, які є спеціаль‑
ними установами органів внутрішніх справ, можуть бути доставлені діти віком від 11 
до 18 років на термін до 30 діб, які:

— вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підляга‑
ють кримінальній відповідальності, якщо є потреба негайно ізолювати їх (за пос‑
тановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою прокурором, або за постано‑
вою суду);

— згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для дітей;
— самовільно залишили спеціальний навчально‑виховний заклад, де вони перебували;
— перебувають у розшуку (доповнено згідно із Законом України від 07.02.2007 р. 

№ 609‑V)
Посадові особи приймальників‑розподільників для дітей мають право:
— вимагати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 

відомості, необхідні для влаштування дітей, установлення їх особи, з’ясування 
причин бездоглядності та вчинення правопорушень;

— викликати у разі самовільного залишення дітьми загальноосвітньої школи або 
професійного училища соціальної реабілітації, інших спеціальних установ для 
дітей їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) і представників цих 
закладів для повернення дітей у сім’ю або зазначені заклади.

Відповідно до соціальних потреб відповідних регіонів утворюються притулки для ді-
тей (стаття 11 Закону), які підпорядковуються відповідній службі у справах дітей. У при‑
тулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 1� років, які опинились у 
складних життєвих обставинах. Діти можуть перебувати в притулку для дітей протягом 
часу, необхідного для їх подальшого влаштування, але не більш як 90 діб. Основними 
завданнями притулків для дітей є соціальний захист дітей, які опинились у складних жит-
тєвих обставинах, залишили сім’ї, навчальні заклади; створення належних житлово-побу-
тових і психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, 
надання їм можливості навчатися, працювати та змістовно проводити дозвілля.

окрім цього, для дітей зазначеної категорії Законом передбачено функціонування 
центрів соціально‑психологічної реабілітації дітей та Соціально‑реабілітаційних цент‑
рів (дитячих містечків).

ДоВеДення поРУшень ЗаКонУ В Діях МВС ЩоДо БеЗпРитУльних Дітей

аналіз дій посадових осіб органів внутрішніх справ при прийнятті рішень щодо за‑
ведення оРС «Розшук» свідчить про наявність грубих порушень вимог Закону України 
«про оперативно-розшукову діяльність», а саме cтатті 1 «Завдання оперативно‑розшуко‑
вої діяльності», статті 2 «Поняття оперативно‑розшукової діяльності», статті 4 «При‑
нципи оперативно‑розшукової діяльності», у тому числі щодо законності, дотримання 
прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і населенням». наведемо аргу‑
менти для підтвердження такої точки зору.



���

15. права Дитини в контексті Діяльності мвс

Підставами для проведення оперативно‑розшукової діяльності відповідно до абзацу 
п’ятого пункту 1 частини першої статті 6 є наявність достатньої інформації, одержаної 
в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно‑
розшукових заходів і засобів, про осіб безвісно відсутніх.

Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадо‑
вих осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях 
і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що 
знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних 
органів, у запитах оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та ор‑
ганізацій інших держав, а також запитах повноважних державних органів, установ та 
організацій, визначених Кабінетом міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку з їх 
допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних ус‑
тановках. (частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2246‑III 
(2246‑14) від 18.01.2001).

Забороняється приймати рішення про проведення оперативно‑розшукових заходів 
при відсутності підстав, передбачених у цій статті.

Стаття 9 про гарантії законності під час здійснення оперативно‑розшукової діяль‑
ності передбачає, що у кожному випадку наявності підстав для проведення оператив‑
но‑розшукової діяльності заводиться оперативно‑розшукова справа. Постанова про за‑
ведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ. 
У постанові зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка виносить поста‑
нову, її прізвище, підстава та мета заведення оперативно‑розшукової справи. Контроль 
за оперативно‑розшуковою діяльністю здійснюється міністерством внутрішніх справ 
України.

на особу, яка підозрюється в підготовці або вчиненні злочину, переховується від 
органів розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, 
безвісти зникла, ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа.

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здій‑
снення оперативно‑розшукової діяльності, міністерство внутрішніх справ України 
зобов’язане невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні 
та моральні збитки в повному обсязі.

частина 3 статті 9‑1 про строки ведення оперативно‑розшукових справ перед‑
бачає, що ведення оперативно‑розшукових справ здійснюється щодо осіб безвісно 
відсутніх — до їх розшуку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 
їх безвісно відсутніми або про оголошення їх померлими.

обчислення строку ведення оперативно‑розшукової справи починається з дня за‑
твердження начальником відповідного органу або його заступником постанови про за‑
ведення справи та закінчується в день затвердження постанови про закриття оператив‑
но‑розшукової справи.

частина 1 статті 9‑2 щодо закриття оперативно‑розшукових справ передбачає, що 
оперативно‑розшукова справа повинна бути закрита у разі розшуку особи, яка безвісно 
відсутня.

Кримінально‑процесуальний кодекс України (ст.434) навіть до правопорушників 
передбачає, як винятковість, застосування таких запобіжних заходів, як затримання та 
взяття під варту, а також можливість передачі їх під нагляд батьків, опікунів чи піклу‑
вальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі — передача їх під на‑
гляд адміністрації цієї установи (ст. 436).

Відповідно до частини першої та частини третьої статті 43 цивільного кодексу Ук‑
раїни про визнання фізичної особи безвісно відсутньою:

— фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом од‑
ного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її пере‑
бування.
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— порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється цивіль‑
ним процесуальним кодексом України .

Стаття 29 Конституції України визначає, що кожна людина має право на свобо‑
ду та особисту недоторканність. ніхто не може бути заарештований або триматися під 
вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом. Дії посадових осіб КмСД повинні підпорядковуватися статті 19 
Конституції України, згідно з якою правовий порядок в Україні грунтується на засадах, 
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено зако‑
нодавством. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед‑
бачені Конституцією та законами України.

Таким чином, діти були безпідставно поставлені на оперативно‑розшуковий облік 
до оперативної картотеки, дактілоскопійовані, сфотографовані, утримувалися за грата‑
ми до 30 діб.

поноВлення пРаВ БеЗпРитУльних Дітей — ЗаВДання оРГаніВ пРоКУРатУРи

Ситуація, що склалася, вимагає забезпечити законність, захистити права і законні 
інтереси дітей, верховенство права. Характерною ознакою діяльності окремих посадо‑
вих осіб стала зневага до законів та їх ігнорування, відсутність чіткого механізму ви‑
конання законів, що поряд з халатністю, безвідповідальністю та низькою дисципліною 
створює сприятливе середовище для службових злочинів, формує негативну думку в 
суспільстві.

Контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей, спеціальних установ і за‑
кладів соціального захисту для дітей, охорону прав дітей під час здійснення профілак‑
тики правопорушень у межах своєї компетенції здійснюють Кабінет міністрів України, 
Рада міністрів автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська місь‑
кі, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах рад.

Діти, щодо яких здійснювався профілактичний захід або яких він торкнувся, у разі 
протиправного посягання на їх права, свободу, честь і гідність, заподіяння їм майнової 
чи іншої шкоди мають право на повне поновлення порушених прав і відшкодування 
заподіяної шкоди.

Посадові особи, винні у порушенні прав дітей, заподіянні їм шкоди під час прове‑
дення профілактичного заходу, несуть відповідальність на підставах і в порядку, пере‑
дбачених законом.

нагляд за додержанням і правильним застосуванням Закону України «Про органи 
і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» здійснюється генеральним 
прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами відповідно до Закону Ук‑
раїни «Про прокуратуру».

Питанням регламентації діяльності прокуратури присвячено сьомий розділ Конс‑
титуції, де в ст. 121 вказано, що вона становить єдину систему, на яку покладається: 
представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених за‑
коном, нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно‑розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство;

Прокуратура, здійснюючи конституційну функцію нагляду за додержанням законів 
органами, які провадять оперативно‑розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 
повинна виконувати завдання, передбачені ст. 29, 30 ЗУ «Про прокуратуру». Так, ст. 29 
вищезазначеного закону стверджує, що нагляд має своїм завданням сприяти: розкрит‑
тю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, ор‑
ганізацій від злочинних посягань; виконанню вимог закону про невідворотність від‑
повідальності за вчинений злочин; запобіганню незаконному притягненню особи до 
кримінальної відповідальності; охороні прав і законних інтересів громадян, які перебу‑
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вають під слідством; здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усуненню причин 
та умов, що сприяють їх вчиненню.

Тому саме прокуратура має надати відповідь з питань щодо збереження спецустанов 
шляхом їх наповнення дітьми, які не причетні до правопорушень, бо такі дії є злочином. 
а також щодо підстав поставки дітей на оперативно‑розшуковий облік до оперативної 
картотеки, дактілоскопіювання, фотографування, утримання за гратами до 30 діб.

Олексій Свєтіков

порУшення статті 40 Конвенції оон про права дитини в діяльності міліції: 
сьогодні та в майбУтньомУ

луганське відділення КВУ та дитячий правозахисний центр, що діє зараз на базі 
лоВ КВУ, мали кілька справ із захисту неповнолітніх юнаків, порушених співробітни‑
ками міліції. Тож маємо можливість для деяких узагальнень.

По‑перше, типовими порушеннями є такі:
— Безпідставні затримання чи затримання, які є надмірними. При цьому, якщо 

щодо безпідставних затримань теоретично ще є можливість порушення дис‑
циплінарної процедури, то надмірність затримань взагалі не перевіряється при 
проведенні службових розслідувань.

— не повідомлення чи несвоєчасне повідомлення батьків чи педагогів про затри‑
мання неповнолітнього. При цьому співробітники міліції не враховують (чи сві‑
домо використовують) той факт, що для підлітка міліціонер перш за усе є дорос‑
лою людиною, з якою дитина інстинктивно пов’язує сподівання на захист. через 
це дитина позбавлена можливостей для захисту своїх інтересів у порівнянні з до‑
рослими затриманими чи звинуваченими.

— В усіх наших випадках дітей при затримані принижували. можливо, таким чи‑
ном співробітники міліції намагаються досягти (можливо, в окремих випадках й 
досягають) оперативних результатів, проте шкода як для психіки дітей, так і для 
ставлення їх до міліції (а вони вже завтра стануть дорослими), набагато суттєвіше 
за позитивні результати.

— Варіантом залякування є безпідставний відбір відбитків пальців та фотографу‑
вання. При цьому в подальшому, коли справою починали займатися наші юрис‑
ти, то ці дії заперечувалися. Складається враження, що в мВС відсутня якась 
система фіксації цих процесуальних дій, застосування яких обмежено законо‑
давством.

— В усіх наших випадках при допитах чи при відборі пояснень міліціонери здійс‑
нювали тиск на затриманих дітей та підлітків, внаслідок чого останні давали по‑
яснення чи свідчення, які не були правдивими чи точними, і явно шкодили їх 
інтересам.

По‑друге, здійснення таких порушень, як правило, є свідомим. Тобто співробітни‑
ки знають, що діють супроти вимог чинних нормативних актів, але виправдовують це 
іншими резонами. Серед таких резонів найбільш поширені:

— Відношення до поведінки підлітків як до зухвалої. При цьому в абсолютній біль‑
шості випадків дії затриманих дітей по відношенню до міліціонерів не є агресив‑
ними, це типова поведінка підлітка в екстремальній для нього ситуації. Те, що 
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міліціонери не є педагогами, не може виправдати брутальність по відношенню 
до підлітка, що потрапив у складну ситуацію.

— необхідністю викрити злочин чи правопорушення, для чого єдиним засобом для 
багатьох міліціонерів є виключно зізнання. Для досягнення якого використовуєть‑
ся подавлення особистості в різній формі: від тортур до залякувань та образ.

— Викривлено зрозуміла місія боротьби зі злочинністю, за якою злочинець визначаєть‑
ся не за фактами, а за «інтуїцією» тощо. У цьому випадку «викриття» досягається як 
примусом к зізнанню, так і маніпуляцією при відборі пояснень, свідчень тощо.

Звичайно, найбільш небезпечною формою порушень прав підлітків є свідомі дії, 
метою яких є те, щоб батьки заплатили за свого сина чи дочку хабара.

В‑третіх, існує системно негативна реакція керівництва оВС на випадки, коли фак‑
ти порушень прав дитини оприлюднюються, чи по ним вимагається провести розслі‑
дування.

У нас не було жодного випадку, щоб факти таких порушень були визнані внаслідок 
службового розслідування. Звичайна відповідь: проведеною перевіркою встановлено, 
що порушень у діях співробітників міліції немає. Враховуючи, що після цього суди час‑
то встановлювали протилежне, така однаковість реакції свідчить, що:

— чи то механізм службового розслідування в системі мВС не є ефективним;
— чи то порушення праві дитини в мВС не вважається суттєвою обставиною, і 

вона традиційно приноситься у жертву «показникам діяльності», чи викривлено 
зрозумілою «суспільною користю».

В окремих випадках, коли порушення міліціонерів стають для суспільства безу‑
мовними, чи коли є відповідні рішення судів, в мВС застосовують до порушників за‑
соби дисциплінарного впливу.

на наш погляд, це не є достатнім заходом для протидії порушенням прав дитини в 
діяльності міліції. Бо не призводить до системних змін: порушують багато хто, а притя‑
гуються до відповідальності — одиниці.

гуманізація діяльності мВС щодо дітей полягає в іншій площині.
По‑перше, в системі має сформуватися розуміння статті 40 Конвенції про права 

дитини, згідно з якою визнається право кожної дитини, яка, як вважається, порушила 
кримінальне законодавство, звинувачується або визнається винною в його порушен‑
ні, на таке поводження, що сприяє розвиткові у дитини почуття гідності і значущості, 
зміцнює в ній повагу до прав людини й основних свобод інших та при якому врахову‑
ються вік дитини і бажаність сприяння її реінтеграції та виконання нею корисної ролі 
в суспільстві. Відомча система підготовки кадрів має передбачати формування такого 
свідогдяду.

По‑друге, обмеження, гарантії для дитини, передбачені частиною другою статті 40, 
повторюються в багатьох національних нормативних актах. а саме:

i) презумпція невинуватості, поки її вина не буде доведена згідно із законом;
ii) негайне і безпосереднє інформування її про звинувачення проти неї, а у випадку 

необхідності, через її батьків чи законних опікунів, та одержання правової й ін‑
шої необхідної допомоги при підготовці та здійсненні свого захисту;

iii) невідкладне прийняття рішення з розглядуваного питання компетентним, неза‑
лежним і безстороннім органом чи судовим органом у ході справедливого слу‑
хання згідно із законом у присутності адвоката чи іншої відповідної особи і, 
якщо це не вважається таким, що суперечить найкращим інтересам дитини, зок‑
рема, з урахуванням її віку чи становища її батьків або законних опікунів;

iv) свобода від примусу щодо даваних свідчень чи визнання вини; вивчення пока‑
зань свідків звинувачення або самостійно, або за допомогою інших осіб та забез‑
печення рівноправної участі свідків захисту та вивчення їх свідчень;

v) якщо вважається, що дитина порушила кримінальне законодавство, повторний 
розгляд вищим компетентним, незалежним і безстороннім органом чи судовим 
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органом згідно із законом відповідного рішення та будь‑яких вжитих у цьому 
зв’язку заходів;

vi) безоплатна допомога перекладача, якщо дитина не розуміє використовуваної 
мови чи не розмовляє нею;

vii) повна повага її особистого життя на всіх стадіях розгляду.
Розслідування порушень цих норм має здійснюватися не з точки зору потреб ефек‑

тивної діяльності міліції, а з точки зору виключно дотримання прав людини. можливо, 
це не має бути компетенцією служби внутрішньої безпеки.

По‑третє, реагування на факти порушення не мають обмежуватися дисциплінар‑
ною відповідальністю винних. набагато важливіше було б, якби оцінка таким фактам 
давалася керівництвом підрозділів. Добре б, щоб до завершення результатів розсліду‑
вання, одразу після появлення фактів чи скарг. Показати підлеглим, що керівництво 
засуджує порушення прав дитини — це було б набагато ефективніше, ніж притягнення 
когось до відповідальності.

нарешті, в сьогоднішніх реаліях, при існуючих традиціях в мВС, особливостях 
формування кадрів тощо, ефективна боротьба с порушеннями прав дитини в діяльності 
мВС можлива лише при залученні до неї якоїсь зовнішньої сили. найкращою такою 
силою є спільнота громадських правозахисних організацій. Залучення їх в якості третьої 
сторони до розгляду конфліктів (скарг на порушення, повідомлень у пресі тощо) мало 
б надати добрий імпульс протидії порушенням статті 40 в діяльності міліції.

Ольга Швед

діти, яКі задіяні в сеКс-індУстрії

чи не порушуємо ми права дітей, які працюють в проституції та порнографії тим, 
що не звертаємо на це увагу або реагуємо неналежним чином? на жаль, правоохорон‑
ні органи можуть тільки скласти протокол та відпустити. Вони можуть написати листа 
батькам, але чи читають такі батьки ці листи? іноді вони самі примушують дітей зароб‑
ляти гроші в секс‑індустрії.

Діти, що заробляють проституцією, досить скоро втрачають цікавість до навчан‑
ня та відвідування навчального закладу, стають алко‑ та наркозалежними, інфікуються 
різними хворобами, включаючи венеричні, Віл і туберкульоз, страждають від різного 
виду насильства.

наше суспільство стало байдужим, і хто чим займається — особиста справа кожної 
людини, але діти ще не свідомі майбутнього, яке на них чекає і небезпеки, яка ховаєть‑
ся за «легкими» грошима.

Коли вже прийде час зайнятись такими дітьми і надавати їм можливість вернутись 
до дитинства і нормального життя? Два місяці реабілітаційної роботи покращать життя 
дітей і, при правильній роботі психологів, соціальних працівників та правоохоронців, 
змінять їх погляди на життя та роботу в секс‑бізнесі.

Де є можливість це робити? це питання необхідно вирішити.
Прийомники‑розподільники для дітей, які належать до юрисдикції міністерства 

внутрішніх справ можна використовувати більш раціонально. наскільки мені відомо, 
останній рік вони не заповнені на 100%, але при цьому мають кваліфікований штат, 
відповідні приміщення для роботи, навчання, розваг, харчування та проживання.
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Відвідавши три такі прийомники в м. Києві, Вінниці та Харкові, можу констату‑
вати, що умови проживання, гігієни, виховання, харчування та навіть, дозвілля, в них 
досить пристойні. Є навіть кімнати для медитації і відпочинку, каплички для служб. 
Деякі санаторії, не кажучи вже про інтернатні заклади та гуртожитки ПТУ, мають гірші 
умови. В такі закриті центри і необхідно поміщати дітей для реабілітації.

Коли піднімається така пропозиція, знаходяться «правозахисники» дітей, які гово‑
рять, що обмеження свободи неповнолітнього на 1 – 2 місяці є порушенням прав дити‑
ни. а чи не порушуються права такої дитини, якщо вона пропонує себе в проституції та 
порнографії і цим наражається на порушення багатьох інших своїх прав, або за такими 
дітьми стоять ті, хто на них заробляють і не дуже переймаються правами? Порушуються 
безліч прав, які прописані в Конвенції оон про права дитини, а саме:

Ст. 19 «…вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і 
просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного і психологічного на‑
сильства, образи чи зловживань, брутального поводження та експлуатації, включаючи 
сексуальні зловживання…»

Ст. 27 «…рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, мораль‑
ного і соціального розвитку дитини.»

Ст. 28 «…право дитини на освіту…»
Ст. 29 «освіта дитини має бути спрямована на: а) розвиток особи, талантів, розу‑

мових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі, … д) підготовку дитини до 
свідомого життя у вільному суспільстві…»

Ст. 32 «захист від експлуатації і від виконання будь‑якої роботи, яка може явля‑
ти небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні освіти чи завдавати шкоди її 
здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному і соціальному розвитку»

Ст. 34 «зобов’язуються захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації і 
сексуальних розбещень»

можна підібрати ще відповідні статті Конвенції, але й цих достатньо, щоб зрозумі‑
ти, що ми порушуємо набагато більше прав, залишаючи таких дітей працювати у секс‑
бізнесі, ніж примусово забравши їх на реабілітацію.

Приймальники‑розподільники не є в’язницею, той, хто говорить так, ніколи не був 
і близько біля таких центрів. Дружнє, але професійне оточення, система роботи і навіть 
оздоблення навкруги приміщень та всередині враховують те, що там знаходяться діти. 
не всі такі заклади мають достатньо фінансових можливостей на евро‑ремонти, але 
приміщення охайні та мають різні прикраси.

Так, процес реабілітації займе, можливо, два місяці, і дитина не буде мати мож‑
ливості покинути територію за власним бажанням, але ці тижні реабілітації спасуть її 
майбутнє життя. Програма реабілітації таких дітей розроблена міжнародною організа‑
цією еКПаТ і використовується в багатьох країнах світу. Таку програму, враховуючи 
українські реалії, можна використовувати і у нас.

Сергій Зеленський

забезпечення прав дітей-потерпілих У КримінальномУ процесУ УКраїни

Питання про процесуальне становище потерпілого завжди було і є предметом обго‑
ворення у юридичній літературі. Висловлювались і висловлюються різні погляди щодо 
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його ролі у кримінальному судочинстві, вносились пропозиції по вдосконаленню зако‑
нодавчих положень та практики правозастосування.

Дослідженню питань теорії і практики забезпечення прав потерпілого у кримі‑
нальному судочинстві України присвятили чимало праць відомі вчені: м.і. гошовсь‑
кий, Ю.о. гурджі, В.С. Зеленецький, м.В. Куркін, о.П. Кучинська, Т.і. Присяжнюк, 
В.П. шибіко та ін.

а ось висвітленню проблем, пов’язаних із забезпеченням прав та безпеки дітей‑по‑
терпілих, у кримінальному процесі України не приділено належної уваги. найцінніші 
і найдорожчі для батьків, держави і суспільства в цілому, саме ті, хто потребують най‑
більш прискіпливої уваги і піклування, діти‑потерпілі часто залишаються наодинці із 
громіздкою і неповороткою системою правосуддя України.

Складність означених проблем зумовлена тим, що вітчизняні правові положення 
не враховують сучасні вимоги міжнародно‑правових актів, ратифікованих Верховною 
Радою України, специфічні потреби дітей, їх права і законні інтереси у кримінальному 
судочинстві. Вважаємо необхідним їх дослідження на основі загальних концептуальних 
наукових, законодавчих (законопроектних) положень і практики їх вирішення.

життя людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціаль‑
ною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини передбачено ст. 3 
Конституції України як головний обов’язок держави. Згідно з принципом публічності 
і встановлення об’єктивної істини обов’язок виявлення ознак злочину, розслідування і 
вирішення кримінальної справи по суті покладається на спеціально уповноважених де‑
ржавою осіб, тобто суд, прокурора, слідчого і орган дізнання.

Забезпечення прав та законних інтересів дітей‑потерпілих є обов’язком співробіт‑
ників правоохоронних органів, в тому числі і органів внутрішніх справ, прокуратури, 
суду, адвокатів, які представляють їх інтереси, та значною мірою залежить від їх сумлін‑
ності і професіоналізму. Тому актуальність запланованих громадських слухань відносно 
дотримання прав людини в діяльності мВС є беззаперечною.

осіб, яким в результаті вчинення злочину заподіяно моральну, фізичну або майнову 
шкоду, у міжнародно‑правових документах, таких як Декларація основних принципів 
правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою (прийнята генеральною асам‑
блеєю оон 29 листопада 1985 р.), позначають терміном «жертви злочинів». У кримі‑
нальному судочинстві України їх позначають терміном «потерпілий». У процесуально‑
му розумінні особа набуває статусу потерпілого за рішенням слідчого чи суду.

Вітчизняні науковці неодноразово звертали увагу на те, що у чинному законодавс‑
тві України переважна увага приділяється забезпеченню належного захисту прав та ін‑
тересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, осіб, які притягуються до кримі‑
нальної відповідальності, а жертвам злочинів, серед яких є найбільш уразливі категорії 
людей — діти, інваліди, люди похилого віку, не завжди приділяється відповідна увага і 
належний захист1.

Дитина, яка зазнала посягання на життя, здоров’я, честь і гідність, а також приват‑
не майно, потребує матеріальної та моральної підтримки, безоплатної правової допомо‑
ги у необхідних випадках і соціального захисту.

Правовий статус дитини‑потерпілої визначає Кримінально‑процесуальний кодекс 
України у ст.ст. 12, 28, 49, 52, 72, 92 тощо, забезпечення безпеки передбачено Зако‑
ном України від 23 грудня 1993 р. «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» за аналогією із правовим статусом дорослих потерпілих, 
не враховуючи вікових особливостей дітей і їх потреб. Роз’яснює порядок забезпечення 
прав та законних інтересів дітей‑потерпілих у кримінальному процесі України постано‑
ва Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. № 13 «Про практику застосу‑

1 Присяжнюк Т.і. Потерпілий від злочину: проблеми правового захисту: монографія / Тамара При‑
сяжнюк. нан України. — К.: центр учбової літератури, 2007. — С. 132.
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вання судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів». однак 
постанови Пленуму Верховного Суду України не є джерелом права. Тож надійними 
гарантіями захисту прав і законних інтересів дитини‑потерпілої можуть стати тільки 
положення Закону.

частково враховані потреби дітей‑потерпілих у законопроекті № 4492 від 18.05.2009 р., 
внесеному народним депутатом України мойсиком В.Р., положення якого зобов’яжуть 
органи досудового розслідування і суд забезпечити обов’язкову участь у кримінальній 
справі представника. Проте, на наш погляд, потрібно уточнити, що обов’язкова участь 
фахівця‑юриста, який зможе надати кваліфіковану правову допомогу. одночасно із фах‑
івцем у галузі права у процесі може приймати участь законний представник, але щодо 
участі законного представника, то ця участь можлива, якщо він не буде діяти всупереч 
інтересам дитини‑потерпілої. Безумовно потребують участі представника малолітні діти, 
віком до 14 років. їх права повинні здійснювати лише представники без їхньої участі. 
Діти‑потерпілі, віком від 14 до 18 років потребують сприяння представника. Вважаємо 
також обов’язковою участь соціальних працівників, спеціалістів у галузі дитячої педаго‑
гіки і психології, а в необхідних випадках — лікаря. Фахова підготовка юристів, які пра‑
цюють з дітьми–потерпілими у кримінальному процесі, не може вважатися достатньою, 
якщо вони не володіють основами знань з дитячої педегогіки і психології.

Крім того, обов’язком держави має бути повернення дитини‑потерпілої до зви‑
чайного для неї життя, якщо, звичайно, в результаті вчинення злочину не сталася її 
смерть.

Юрій Юрин, Петро Стехин

ниКолаевсКая общегородсКая антиКризисная аКция 
«детсКий алКоголизм остановим вместе!»

1. пРоБлеМа

Согласно исследованиям Всемирной организации Здравоохранения УКРаина За-
ниМает пеРВое МеСто В МиРе по ДетСКоМУ и поДРоСтКоВоМУ ал-
КоГолиЗМУ.

1.2. Указанная новость распространена по всему миру средствами массовой ин‑
формации и стала достоянием других стран, международных финансовых организаций, 
частных инвесторов.

1.3. Враги Украины, как внешние, так и внутренние, хотят таким образом поста‑
вить на ней клеймо так называемой «конченой страны», то есть страны с бесповорот‑
но вырождающимся народом, которую уже никогда нельзя будет воспринимать ни как 
верного партнера, ни как надежного заемщика, ни как авторитетного члена мирового 
сообщества.

1.4. Украинские врачи всех специальностей, которые сталкиваются с этой пробле‑
мой, бьют боевую тревогу: большинство отравлений детей и подростков носит алко‑
гольный характер; возрастает число уродств, физических и умственных пороков у ново‑
рожденных, вызванных алкоголизмом молодых родителей, и в особенности — матерей; 
зависимые от алкоголя дети и подростки растут хилыми, болезненными, физически 



�0�

15. права Дитини в контексті Діяльності мвс

слабыми, умственно и духовно убогими, неспособными ни содержать себя, ни родить 
здоровое потомство.

1.5. Проведенными исследованиями установлено, что дети, начавшие пить спирт‑
ное в возрасте до 14 лет, становятся алкоголиками в пять раз быстрее, чем их товари‑
щи, начавшие это делать в возрасте 21 года и старше. Вылечивается ранний алкоголим 
гораздо тяжелее, чем приобретенный в зрелом возрасте. Ранний алкоголизм — это пря‑
мой и кратчайший путь к табакокурению, наркотикам, СПиДу, туберкулезу и другим 
болезням, ведущим к ранней смерти.

1.6. Детский и подростковый алкоголизм как в Украине, так и в николаеве, по‑
рожден прежде всего агрессивным продвижением в продажу легких прохладительных 
спиртных напитков и особенно пива, их беспрепятственной доступностью для детей и 
подростков.

1.7. но не менее разрушительную роль играют здесь питейные традиции народа, 
недооценка, а то и полное непонимание людьми того ущерба, который алкоголь нано‑
сит здоровью вообще и детскому и подростковому здоровью в особенности, бездейс‑
твие и попустительство властей всех уровней и назначений, падение общественной 
морали, потеря детьми духовно‑нравственных ориентиров и целей в жизни, равнодуш‑
но‑безразличное людей отношение к собственному будущему, будущему своих детей, 
внуков и правнуков.

1.8. К сожалению, ни народ, ни власть, ни бизнес Украины пока не содрогнулись 
от такого международного первенства нашей страны, не осознали вытекающих из него 
опасностей, не предприняли никаких действий для ликвидации такого опасного и по‑
зорного явления, как детский и подростковый алкоголизм, за которым — пропасть, из 
которой стране никогда не выбраться.

2. ДейСтВия

2.1. Учитывая, что угроза детского и подросткового алкоголизма уже коснулась или 
может коснуться каждого из нас, жителей города николаева, городской совет призыва‑
ет городскую общину, власти и предпринимателей города:

а) всем вместе мужественно согласиться с выводами Всемирной организации здра‑
воохранения о том, что в Украине вообще и в городе николаеве в частности де‑
тский и подростковый алкоголизм действительно существует, что он представля‑
ет реальную опасность для здоровья будущих поколений и потому должен быть 
ликвидирован как явление навсегда;

б) всем вместе честно, с обязательным привлечением полномочных международ‑
ных экспертов, определить истинные размеры, глубину и тенденции детского и 
подросткового алкоголизма в городе;

в) всем вместе основательно изучить и сформулировать причины и мотивацию ран‑
него употребления алкоголя детьми и подростками в нашем городе;

г) всем вместе качественно разработать комплексную целевую программу перво‑
очередных и перспективных совместных действий городской общины, властей и 
предпринимателей города по ликвидации в городе николаеве такого опасного и 
позорного явления, как детский и подростковый алкоголизм;

д) всем вместе добросовестно выполнить все необходимое для ликвидации детского 
и подросткового алкоголизма как явления в городе николаеве навсегда;

е) всем вместе настойчиво доказать всему миру, что город николаев навсегда свобо‑
ден от такого зла, как детский и подростковый алкоголизм и всех порождаемых 
им последствий;

ж) всем вместе убедительно показать другим городам, поселкам и селам Украины 
достойный пример бескомпромиссной борьбы за будущее поколение.
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3. УчаСтниКи

3.1. Дети и подростки города в возрасте до 18 лет.
3.2. Родители детей и подростков города в возрасте до 18 лет
3.3. Учебные заведения города и их руководители — лично
3.4. лечебные заведения города и их руководители — лично
3.5. милиция города и ее руководители — лично
3.6. Прокуратура города и ее руководители — лично
3.7. Суды города и их руководители — лично
3.8. Средства массовой информации города
3.9. общественные организации города и их лидеры — лично
3.10. Партийные организации города и их лидеры — лично
3.10. Бизнес‑структуры города и страны и их руководители — лично
3.11. городской совет и руководители фракций — лично
3.12. исполком горсовета и руководители его подразделений — лично
3.13. мэр города — лично.

4. СРоКи

4.1. акция является бессрочной — до полного искоренения детского и подростко‑
вого алкоголизма в городе и полного устранения причин и мотиваций, вызывающих 
это опасное и позорное явление.

4.2. Этапы акций по интенсивности и охвату участников согласуются со сроками 
избирательной кампании, которые должна определить Верховная Рада Украины.

5. РеСУРСЫ

5.1. Все технические и технологические ресурсы, позволяющие охватить всех учас‑
тников акции и результативно ими управлять для достижения всех целей акции — как 
содержательных, так и избирательных, имеются в наличии и готовы для их разворачи‑
вания в соответствующую общегородскую социально‑компьютерную сеть.

5.2.людские и финансовые ресурсы привлекаются в акцию по мере осознания каж‑
дым из ее участников ликвидируемых угроз и получаемых выгод акции.

6. РеЗУльтатЫ

6.1. Для детей — крепкое здоровье и уверенное будущее
6.2. Для родителей — спокойствие сейчас и обеспеченная старость в будущем.
6.3. Для государственных, муниципальных и общественных структур — выполнение 

своего служебного и человеческого долга перед Родиной и агрессивная ее защита от 
всех врагов ее выживания, развития и процветания — как внутренних, так и внешних.

6.3. Для власти города — прямой доступ к душам и умам городской громады.

7. пеРСпеКтиВЫ

7.1. Вскрытие через проблему детского и подросткового алкоголизма всех других 
факторов (наркомания, СПиД и т. п.), поражающих молодое поколение и выводящих 
его из числа активных и продуктивных жителей города.

7.2. Выход города николаева на лидерские национальные и международные пози‑
ции в важнейшей и всем понятной и нужной гуманитарной области, и тем самым обес‑
печение своей муниципальной конкурентоспособности в европе и в мире.
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16 права працівниКів органів внутрішніХ справ

Андрій Толопіло, Денис Кобзін, Андрій Черноусов

стан дотримання прав людини працівниКів овс УКраїни

Курс України на розбудову правової демократичної держави вимагає докорінної 
зміни призначення, принципів та пріоритетів у діяльності органів внутрішніх справ. 
У правовій демократичній державі міліція — це вже не карально‑охоронна сила, що 
виявляє головним чином турботу про інтереси держави, а демократичний інститут, 
невід’ємна частина суспільства, покликана захищати законні права й інтереси конкрет‑
ної особи, гарантувати людині безпечні умови життя.

Проблема захисту прав, свобод та соціальних гарантій громадян України має на 
перший погляд неочевидну зворотну сторону: а наскільки захищені права працівни‑
ків оВС, тих, хто має сам захищати права людини? Співробітники органів внутрішніх 
справ самі є особами, які мають ті ж права і свободи, що і будь‑які інші громадяни. 
У своїй роботі і житті вони захищені тими ж стандартами в галузі прав людини.

У той же час проблема дотримання та захисту прав і свобод громадян України в 
ході правоохоронної діяльності повинна мати певний фундамент, яким є захищеність 
та ступінь дотримання прав самих працівників оВС. Досвід розвитку поліцій країн 
Європи наглядно демонструє, що права людини та ефективність стають пріоритетами 
поліцейської діяльності тільки у разі, коли права самих поліцейських є захищеними. 
У першу чергу це стосується права на життя, права на гідні умови роботи, права на со‑
ціальне забезпечення та права на справедливу винагороду. Дотримання цих прав пра‑
цівників оВС визначає ступінь задоволеності працею, плинність кадрів і кількість по‑
рушень дисципліни і законності, що припускаються ними.

і хоча порушення їхніх прав ніяким чином не виправдовує порушень прав рядових 
громадян або зниження ефективності роботи, варто помітити, що існує пряма залеж‑
ність між цими сферами. Тобто, наскільки держава захищає права і свободи працівника 
міліції, настільки захищеним може почувати себе і громадянин.

Саме тому знання реальної ситуації із захищеністю прав працівників оВС є не‑
обхідною умовою розроблення адекватної стратегії вдосконалення цієї сфери. отже, 
якість та результативність функціонування органів внутрішніх справ залежить від того, 
наскільки їхні працівники відчувають себе захищеними у своїх громадянських, полі‑
тичних та соціально‑трудових правах, наскільки реальними є надані державою соціаль‑
ні гарантії. максимально можливий захист прав та свобод працівників оВС є, по суті, 
передумовою ефективності їхньої діяльності із захисту прав громадян, а оптимізація 



Дотримання прав люДини в Діяльності мвс

�0�

ситуації із захистом прав працівників оВС є таким чином найважливішим завданням 
реформування та поточного управління органами внутрішніх справ.

У 2007‑2008 році Харківським інститутом соціологічних досліджень спільно з Хар‑
ківським національним університетом внутрішніх справ було проведено комплексне 
дослідження Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій праців‑
ників оВС України», у межах якого було здійснено вибіркове анонімне опитування 
3000 працівників оВС. Дослідження проводилось за квотною вибіркою у Донецькій, 
Київській, Кіровоградській, львівській, одеській, Рівненській, Харківській областях та 
в м. Київ, в ході якого були опитані 3000 працівників 17 ключових служб органів внут‑
рішніх справ.

Результати цього дослідження та подальшого вивчання ситуації свідчать про дуже 
загрозливі тенденції щодо стану забезпечення прав, основних свобод і соціальних га‑
рантій працівників оВС України.

По‑перше, працівник міліції постійно знаходячись на передньому краю боротьби зі 
злочинністю, за своїми функціональними обов’язками повинен у разі необхідності під‑
давати своє життя та здоров’я ризику для того, щоби зупинити, розкрити злочин, або 
затримати правопорушника. Статистика доводить, що починаючи з 1991 року, за часи 
незалежності України, у процесі виконання службових обов’язків загинуло 926 праців‑
ників міліції, з них безпосередньо в боротьбі зі злочинністю — 280. Крім того, протягом 
цього часу було поранено 6262 правоохоронця, серед них 4147 — безпосередньо у про‑
тистоянні злочинності. Тільки за сім місяців 2007 року мВС втратило 12 своїх працівни‑
ків, троє з яких загинули, знешкоджуючи злочинців, а дістали поранення — 175, з них 
142 — в боротьбі зі злочинністю. Таким чином, питання забезпеченості права на життя 
працівника міліції є дуже болючим, гострим та потребуючим глибокого вивчення.

Згідно з даними опитування, три чверті працівників міліції рано або пізно, з різ‑
ною частотою, але все ж таки зіштовхуються з погрозою тілесних ушкоджень, або 
смерті в ході виконання службових обов’язків. Слід зазначити, що 28,0% працівників 
міліції відзначили, що зіштовхуються із загрозою життю та здоров’ю в своїй повсяк‑
денній діяльності (серед них — 14,6% опитаних — щодня, а ще 13,4% — кілька разів 
на тиждень).

Значним професійним ризиком, з яким з різною частотою мають справу працівни‑
ки міліції, є ризик зараження інфекційними захворюваннями. не секрет, що в кримі‑
нальному середовищі є досить розповсюдженими цілий ряд захворювань, серед яких 
одним із самих небезпечних є туберкульоз. За обов’язком служби працівник міліції 
зобов’язаний брати участь у затриманнях, конвоюванні, допитах заражених осіб, пере‑
бувати в місцях їхнього компактного тримання, вступати з ними в безпосередній кон‑
такт. опитування показало, що 24,1% правоохоронців зіштовхуються з погрозою зара‑
ження інфекційними захворюваннями постійно. ще 28,4% опитаних оцінили частоту 
такої погрози як часту. Таким чином, 52,5% опитаних часто піддають своє здоров’я ри‑
зику зараження в ході здійснення своїх професійних обов’язків.

іншим, важливим питанням дослідження було прохання до працівників міліції оці‑
нити матеріальний стан їхніх родин у даний момент. отримані дані шокують. Трохи 
менше чверті опитаних (23,4%) вказали, що грошей не вистачає навіть на самі необхід‑
ні продукти. ще 55,1% опитаних вказують, що всі гроші родини йдуть на продукти й 
покупку необхідних недорогих речей.

Так, серед опитаних рядового складу міліції кількість тих, кому не вистачає грошей 
на саме необхідне, становить 42,1%. ще 52,6% указують, що всі засоби йдуть на про‑
дукти й необхідні недорогі речі. Таким чином, 94,7% рядового складу міліції оцінюють 
положення своєї родини як те, що межує з бідністю. іншим, досить важливим питан‑
ням соціального забезпечення діяльності працівника міліції є те, наскільки він забез‑
печений житлом. Сьогодні тема житла є однією з найважливіших, не тільки тому, що 
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його наявність і якість визначає якість життя й статус людини, але й тому що ріст цін на 
нерухомість із кожним роком робить її все більше й більше актуальною для багатьох.

Проведене дослідження показує, що в органах внутрішніх справ недостача житла 
стала дійсною проблемою. Так, 41,5% опитаних працівників міліції указали, що їхня 
родина не має власної квартири (будинку). ще 21,7% респондентів проживають разом 
з родичами й мають потребу в додатковому житлі. особливо високий відсоток праців‑
ників, що не мають житла, серед молодих співробітників оВС. Так, більше половини 
(53,5%) працівників у віці до 29 років не мають ніякого власного житла. ще 22,9% цієї 
вікової категорії проживають у родичів і мають потребу в поліпшенні житлових умов.

Саме порушення ключових прав людини по відношенню до працівника 
міліції — тобто відсутність справедливої винагороди за труд, постійна погроза життю, 
неможливість отримати гідні умови проживання — викликають внутрішній конфлікт, 
певним чином детермінують зниження мотивації до ефективної роботи, дотримання 
прав людини, підвищують плинність кадрів.

ВиСноВКи

1. Громадянські та політичні права працівника оВС

1.1. Право на життя

Згідно з даними опитування, три чверті працівників міліції зіштовхуються з пог‑
розою тілесних ушкоджень, або смерті в ході виконання службових обов’язків. Серед 
них — 28,0% відзначили, що зіштовхуються із загрозою життю й здоров’ю у своїй пов‑
сякденній діяльності (серед них — 14,6% щодня, а ще 13,4% — кілька разів у тиждень). 
Крім цього, опитування показало, що 24,1% правоохоронців постійно зіштовхуються з 
погрозою зараження інфекційними захворюваннями.

окремим, досить важливим фактором, який багато в чому визначає ступінь захи‑
щеності права на життя працівника міліції, є достатня забезпеченість всім необхідним 
для несення служби. аналіз даних, що були отримані у ході опитування, показав, що 
далеко не всі працівники міліції мають все необхідне для того, щоб захистити своє жит‑
тя і здоров’я. однак, як показують дані опитування, найгірші справи із забезпеченістю 
обмундируванням, яке відповідає сезону — більше ніж половина опитаних вказують, 
що вони не забезпечені відповідним обмундируванням.

1.2. Право на повагу до людської гідності

аналіз отриманих даних свідчить про те, що 27,1% опитаних зазнали фізичних 
страждань, або стали жертвами незаконного фізичного насильства під час виконання 
своїх службових обов’язків. найбільше потерпають від фізичного насильства служби та 
підрозділи, які безпосередньо задіяні у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського 
порядку. Перші місця посідають патрульна служба — 41,0%, карний розшук — 39,8%, 
іТТ — 39,1%, ВБнон — 38,3%, спецпідрозділ «Беркут» — 36,8%, служба дільничних 
інспекторів міліції — 33,5%.

У переважній кількості випадків (22,9%) означені дії були спричинені працівникам 
міліції громадянами в ситуаціях затримання, арешту, проведення слідчих дій або опе‑
ративно‑розшукових заходів.

39,9% опитаних працівників органів внутрішніх справ зазначили, що вони зазнали 
тяжких психічних страждань, або стали жертвами протизаконного психічного насильст‑
ва (шантажу, залякування, погроз, приниження). найвищі показники психічного на‑
сильства по відношенню до працівників було виявлено у патрульній службі — 53,2%, 
ДСБеЗ — 49,0%, іТТ — 48,4%, Даі, ДПС — 47,1%, ВБнон — 45,6%.
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1.3. Зазіхання на честь та репутацію працівників ОВС 
під час виконання ними своїх службових обов’язків

В рамках дослідження було здійснено спробу визначити рівень поширеності та 
суб’єктів зазіхань на честь та репутацію працівників різних служб та підрозділів органів 
внутрішніх справ. аналіз даних свідчить про те, що 40,9% опитаних працівників під час 
виконання службових обов’язків стикалися із фактами зазіхань на свою честь та репу‑
тацію.

1.4. Право на справедливий судовий розгляд

Відносно права на справедливий судовий розгляд можливо зробити висновок, що 
переважна більшість працівників оВС (72,2%) не відчуває захисту з боку держави, не 
може розраховувати на її підтримку у разі порушення їх прав та свобод, а правоохоро‑
нець, який не може розраховувати на захист своїх прав з боку суду, на нашу думку, сам 
не може стовідсотково бути відданий охороні прав і законних інтересів громадян.

1.5. Право на справедливе здійснення прав і свобод без дискримінації

можливо зробити висновок, що жінки в оВС почувають себе більш привілейова‑
ними у функціональних аспектах служби — характеристиках, важкості та умовах пра‑
ці, а у інших характеристиках — відчувають прояви дискримінації. це, на нашу думку 
можливо пояснити загально розповсюдженим культурним стереотипом, що служба в 
оВС — чоловіча справа. Тому чоловіки і вважають нерівними, більш складними для 
жінок, умови праці, важкість покладених завдань та тривалість робочого дня.

2. Соціальні і трудові права працівника оВС

В ході дослідження було проаналізовано рівень дотримання основних соціально‑
трудових прав: право на справедливу винагороду, достатню для підтримки нормально‑
го рівня життя самої особи та її сім’ї; право на належні умови праці; право на розумну 
тривалість робочого дня і робочого тижня; право на відпочинок та щорічну відпустку; 
право на компенсацію за понаднормову роботу та роботу в нічний час, вихідні та свят‑
кові дні; право створювати для здійснення та захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів об’єднання та спілки, вступати в них за своїм вибором; право на колективні 
дії у випадках конфлікту інтересів, включаючи право на страйк; право на звільнення в 
установленому законом порядку; право на житло; право на медичне обслуговування; 
право на освіту.

72,7% респондентів відзначили, що їх соціально‑трудові права порушуються. най‑
більше порушуються соціально‑трудові права працівників ДСБеЗ — 86,6%, слідства та 
дізнання — 84%, дільничних інспекторів — 82,7%, карного розшуку — 82,3%.

2.1. Право на справедливу винагороду, 
достатню для підтримки нормального рівня життя самої особи та і її сім’ї

Дані опитування показують, що існуюча сьогодні заробітна платня працівника 
міліції ніяким чином не може бути визнана відповідною зусиллям». Більша частина 
працівників вказує на те, що їм не вистачає грошей на самі необхідні продукти і речи 
(78,5%). В найбільш скрутному становищі опинились молоді працівники та працівники 
рядового складу, тобто працівники тих категорій, кадрова плинність серед яких є най‑
більшою.

95,6% опитаних не вважають свою заробітну плату справедливою та достатньою для 
підтримки нормального рівня свого життя.

Третина опитаних (29,8%) за свої гроші шиє або купує формений одяг. ще 43,6% 
респондентів сплачували частину суми або тільки за деякі речі.
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2.2. Право на належні умови праці

аналіз даних свідчить про вкрай низьке матеріально‑технічне забезпечення служб 
та підрозділів органів внутрішніх справ. Більше половини зазначили, що їх підрозділи 
не забезпечені канцелярськими товарами та паливно‑мастильними матеріалами (55,2% 
та 50,3% відповідно), більше третини — автотранспортом та комп’ютерною технікою 
(36,9% та 34,8%), 27,7% — меблями. це, в свою чергу означає, що майже половина 
працівників не мають можливості повноцінно виконувати свої обов’язки, бо щоденна 
робота більшості служб та підрозділів оВС пов’язана із підготовкою величезної кіль‑
кості процесуальних документів, звітів, запитів та виїздами поза межи органу внутріш‑
ніх справ.

Фактично, для виконання всього обсягу поточної роботи при відсутності належної 
матеріально‑технічної підтримки з боку держави, працівники оВС вимушені шукати 
альтернативні джерела, які не завжди є законними.

2.3. Право на розумну тривалість робочого дня і робочого тижня

аналіз відповідей респондентів дозволяє зробити висновок, що право працівників 
на 41‑годинний робочий тиждень порушується у більшості служб та підрозділів оВС. 
Тривалість робочого дня лише 9,4% працівників відповідає нормам, передбаченим дію‑
чим законодавством. Решта працює понад встановлений час, 25,7% працівників взагалі 
працює більше 12 годин на добу.

існує суттєва різниця в тривалості робочого дня в залежності від служби, де пра‑
цює співробітник. Так, наприклад, у карному розшуку тривалість робочого дня біль‑
шості працівників (50,6%) перевищує 12 годин. майже така ж ситуація і у працівників 
ВБнон — 43,6%, Дім — 40,7%, ДСБеЗ — 32,5%, КмСн — 31,6%. Переважна біль‑
шість працівників оВС (73,0%), які працюють за графіком, вимушена залишатися на 
роботі після закінчення чергування, 18,0% респондентів залишається на робочому місці 
більше 4 годин. Третина опитаних (29,0%) має менше 4 вихідних днів на місяць. Се‑
ред працівників ДСБеЗ цей відсоток складає 67,5%, Дім — 65,0%, карного розшу‑
ку — 59,7%, ВБнон — 53,4%.

2.4. Право на відпочинок та щорічну відпустку

аналіз забезпечення цього права по відношенню до працівників органів внутрішніх 
справ дозволив зробити висновок, що 29,4% респондентів практично не відпочивають 
в дні державних свят, які є вихідними. 12,3% опитаних взагалі не мають такої можли‑
вості.

Фактично, більшість працівників мають можливість використати свою щорічну від‑
пустку в повному обсязі, але для деяких служб та підрозділів така можливість є дуже 
обмеженою. Так, майже ніколи не використовують свою щорічну відпустку у повному 
обсязі 43,0% опитаних працівників ДСБеЗ, 30,0% — служби БоЗ, 29,4% — слідства та 
дізнання, 27,3% — карного розшуку.

2.5. Право на компенсацію за понаднормову роботу та роботу в нічний час, 
вихідні та святкові дні

Зрозуміло, що проходження служби в оВС пов’язане із певними труднощами та 
обмеженнями, притаманними роботі поліції в усіх без винятку країнах світу. міліція є 
тією службою, яка має працювати 365 днів на рік та 24 години на добу. В той же час, 
робота понад встановлену тривалість робочого часу, а також робота у святкові та вихідні 
дні потребує належної компенсації з боку держави. Проблема полягає саме в тому, що 
90,6% працівників не отримує компенсації за понаднормову роботу. 82,3% опитаних не 
отримує компенсації за роботу в нічний час, у вихідні та святкові дні.
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2.� Право створювати об’єднання та спілки для здійснення 
та захисту своїх економічних і соціальних інтересів та вступати в них за своїм вибором

В рамках дослідження було здійснено вивчення суб’єктивної думки працівників 
оВС України щодо діяльності суб’єктів, які мають захищати їх права та свободи, а та‑
кож ролі та місця профспілок у цій системі. Працівники оВС вважають, що основним 
захисником їх прав має бути керівництво мВС, а також їх безпосереднє керівництво 
(відповідно 63,7% та 50,8% опитаних).

Більшість опитаних (70,1%) вважають, що профспілки потрібні в органах внутріш‑
ніх справ. Про це свідчить і той факт, що (65,6%) опитаних працівників, які є членами 
профспілок, вступили до них добровільно.

В цілому ж по масиву опитаних, лише 24,8% респондентів в тій чи іншій мірі згодні 
із твердженням, що працівники оВС мають реальні можливості для захисту своїх еко‑
номічних і соціальних інтересів.

2.7. Право на колективні дії у випадках конфлікту інтересів, 
включаючи право на страйк

В ході опитування респондентам було задане питання: «чи погоджуєтесь ви із суд‑
женням, що працівникам оВС слід надати право на колективні дії у випадках конф‑
лікту інтересів, включаючи право на страйк?». В тій чи іншій мірі з цим судженням 
погоджуються 61,7% опитаних. Така єдність у відповідях респондентів є індикатором 
наявності досить серйозного напруження в усій системі оВС, яке може призвести до 
масових акцій протесту працівників проти порушень їх особистих прав та свобод.

2.�. Право на житло

Дані дослідження вказують на те, що одною з самих болісних проблем у мВС сьо‑
годні є проблема житла. Більш ніж 60% опитаних вказали, що їх сім’я потребує пок‑
ращання житлових умов. Фактом, що викликав найбільшу тривогу, є те, що майже всі 
опитані оставили надію на те, що держава допоможе їм у вирішенні проблеми з жит‑
лом. частка з них має надію на власні зусилля, частина — на допомогу з боку батьків.

2.9. Право на медичне обслуговування

Переважна кількість опитаних вказала, що забезпечення санаторно‑курортними 
путівками є вкрай незадовільним. 81,0% опитаних не мали можливості використати 
путівки для оздоровлення себе, а 75,0% — своїх дітей.

Слід зазначити, що працівники міліції взагалі не мають ніяких ілюзій із приводу 
того, чи буде проявляти про них турботу держава у випадку їхньої хвороби. 79,3% опи‑
таних не думають, що працівник міліції у випадку хвороби буде безкоштовно забезпе‑
чений доглядом, необхідним у його стані.

Взагалі, можна констатувати тотальне розчарування працівників міліції в тому, як 
здійснюється соціальна підтримка їх і їхніх родин із боку держави. 89,3% опитаних не 
згодні із затвердженням, що в оВС робиться все можливе для забезпечення всебічної 
підтримки родин працівників міліції».

3. Відчуття працівником оВС України власної соціальної незахищеності: причини та наслідки

3.1. Відчуття працівником ОВС України власної соціальної захищеності 
як фактор внутрішньої безпеки держави та суспільства

Правова та соціальна захищеність громадян є фактором внутрішньої безпеки держа‑
ви та суспільства. її недостатність призводить до зростання масової тривожності, со‑
ціальної напруги, порушення рівноваги і стабільності в суспільстві. якщо соціальна та 
правова незахищеність громадян набуває сталого характеру, вона спричиняє суспільні 
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настрої зневіри та цинізму, зростання різного роду соціальних патологій — алкоголізації, 
наркоманії, самогубств, злочинності, зокрема, корупції.

надзвичайно важлива роль у реалізації конституційного принципу пріоритету прав 
та свобод людини у соціальній правовій державі належить її інститутам. У першу чер‑
гу це стосується органів внутрішніх справ, найголовнішим та найціннішим надбанням 
яких є їх особовий склад — кваліфіковані працівники‑професіонали, адже саме вони є 
ключовими фігурами у виконанні функцій, покладених на оВС.

Соціальна захищеність працівників міліції з року в рік не тільки не поліпшуєть‑
ся, а навпаки, порушення конституційних прав в частині їх соціального захисту з боку 
держави набуває системного характеру. негативні наслідки соціальної незахищеності 
працівників також набули системного характеру і вкрай спотворили функціонування 
інституту органів внутрішніх справ.

головним критерієм дієвості соціального та правового захисту є те, наскільки самі 
працівники оВС відчувають себе захищеними, зокрема, порівняно з пересічним грома‑
дянином України. на тлі загальної незахищеності прав і основних свобод людини в Ук‑
раїні, правова та соціальна захищеність самих працівників оВС, за думкою переважної 
їх більшості, ще гірша. Респондентів попросили порівняти захищеність прав і основних 
свобод міліціонера та пересічного громадянина України. За думкою 77,8% опитаних, 
права міліціонера в Україні є менш захищеними. Тільки 2,4% вважають протилежне.

Уявлення респондентів про загальну ситуацію з захищеністю прав та основних сво‑
бод працівника оВС тісно пов’язані з тим, наскільки вони самі відчувають себе со‑
ціально захищеними.

3.2. Причини відчуття працівниками ОВС України власної соціальної незахищеності

Переважна частина працівників оВС відчувають себе соціально незахищеними. на 
питання: «Чи відчуваєте ви себе соціально захищеним(ною)?» тільки 2,3% опитаних пра‑
цівників оВС України відповіло «так»; 9,1% — «скоріше так, ніж ні»; 38,8% — «скорі‑
ше ні, ніж так»; 49,8% — «ні». У розрізі служб оВС найбільший відсоток тих, хто відчу‑
ває себе соціально незахищеним, серед працівників карного розшуку, ВБнон, слідства 
та дізнання, Дім та ПС.

найсильніше це відчуття викликає усвідомлення респондентами грубого порушен‑
ня своїх соціально‑трудових прав, у першу чергу, в оплаті праці, у другу чергу — в умо‑
вах праці. Думки респондентів про те, що їх заробітна плата несправедлива та недостат‑
ня для підтримки нормального рівня життя їх сім’ї, дуже сильно впливали на відчуття 
ними власної незахищеності. Додатково сильно впливала відсутність грошової компен‑
сації за понаднормову працю та за роботу у нічний час.

Визнання умов своєї праці несправедливими додає працівникам оВС відчуття влас‑
ної незахищеності. найбільш підриває відчуття соціальної захищеності понаднормова 
тривалість робочого дня і робочого тижня, особливо у разі її невиправданості служ‑
бовою необхідністю. якщо порівняти силу впливу незабезпеченості підрозділу тими 
чи іншими засобами або умовами праці на відчуття соціальної незахищеності, можна 
зробити висновок, що постійна нестача меблів, канцелярських товарів, обмундируван‑
ня відповідно сезону, комп’ютерів, засобів зв’язку викликає у працівників оВС по‑
чуття соціальної незахищеності навіть частіше і сильніше, ніж загроза смерті, тілесних 
пошкоджень або інфекційних хвороб.

на відчуття власної соціальної незахищеності також сильно впливає визнання пра‑
цівниками оВС того, що: 1) працівники оВС не мають реальних можливостей для 
захисту своїх економічних і соціальних інтересів; 2) працівник міліції у разі хвороби 
не буде безкоштовно забезпечений доглядом, необхідним у його стані; 3) працівник 
міліції, який вийшов на пенсію, не відчуває себе соціально захищеним.



Дотримання прав люДини в Діяльності мвс

��0

3.3. Наслідки соціальної незахищеності: 
наміри працівників ОВС щодо звільнення або переходу у інший підрозділ

негативні кадрові тенденції — один з найнебезпечніших наслідків правової та со‑
ціальної незахищеності працівників оВС. найбільш небезпечною для функціонування 
оВС тенденцією є тривалий відтік з оВС працівників з юридичною освітою. аналіз 
статистики мВС показує, що вже не один рік з міліції звільняється осіб з юридичною 
освітою у кілька разів більше, ніж приймається.

найбільше працівників з твердим наміром залишитися на службі в оВС серед рес‑
пондентів з середньою освітою (36,0%), найменше — серед працівників з вищою юри‑
дичною освітою (22,0%). це, дійсно, загрозлива тенденція: кваліфіковані працівники не 
хочуть залишатися на службі в оВС.

отже, оВС в цілому і, особливо, деякі найменш популярні служби оВС, втрачають 
найцінніших працівників — високоосвічений персонал та молодь. це ті втрати, які не 
вдасться відновити у найближчі роки.

ще одним підтвердженням ерозії «організаційного ядра» оВС є відповіді респон‑
дентів щодо мотивів працівників залишитися на службі. Так, 52,5% опитаних праців‑
ників міліції повністю погодилися з твердженням, що більшість працівників міліції з 
вислугою більше 10 років залишаються на службі тільки заради одержання міліцейської 
пенсії»; ще 29,9% частково погодилися з цим твердженням.

3.4. Наслідки соціальної незахищеності: 
оцінка працівниками ОВС ефективності роботи української міліції

Підвищення ефективності роботи будь‑якої організації потребує коштів: на підви‑
щення заробітної платні та створення системи стимулювання праці; на розробку нових 
технологій праці та підвищення кваліфікації працівників; на створення належних умов 
праці. якщо коштів недостатньо, залишаються лише примусові методи, які, по‑перше, 
швидко вичерпуються, по‑друге, мають багато негативних наслідків. В оВС за відсут‑
ності коштів задля підвищення ефективності здебільшого використовується дешевий 
«метод батога», який, за умови жалюгідних правових та соціальних умов існування пра‑
цівників, вже майже не спрацьовує. Проведене дослідження виявило значимий при‑
чинний зв’язок між захищеністю прав працівника та оцінками ефективності роботи 
оВС.

3.5. Наслідки соціальної незахищеності: 
довіра працівників ОВС до державі в цілому

Рівень довіри працівників оВС до держави — це фундаментальний факт, який виз‑
начає не тільки відданість працівника служби на благо держави, але й готовність пра‑
цівника оВС у разі конфлікту інтересів між державою та особою, яка здійснила злочин 
проти держави, стати на захист інтересів держави.

отже, почуття працівниками власної соціальної незахищеності має дуже небезпечні 
наслідки як для діяльності оВС України, так і для майбутнього української держави. 
Втілене у недовіру до української держави, воно сприяє відчуженню працівників оВС 
від її інтересів, небажанню становитися на їх захист, і, таким чином, робить оВС пев‑
ною мірою неспроможними виконувати покладені на них державою обов’язки.

3.�. Наслідки соціальної незахищеності: 
протизаконне фізичне і психічне насильство у діяльності ОВС

Підвищення ефективності роботи міліції без капіталовкладень, за умови використан‑
ня тільки «методу батога», призводить до того, що працівники міліції часто переходять 
до швидкого, ефективного, маловитратного, але негуманного методу розкриття та роз‑
слідування злочинів — протизаконного насильства до тих, хто є у стані несвободи.
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Дослідження дозволило вивчити ставлення респондентів до застосування праців‑
никами оВС протизаконного насильства до затриманих, підозрюваних та обвинувачу‑
ваних, а також оцінок щодо розповсюдженості таких фактів у діяльності органів внут‑
рішніх справ.

Стосовно припустимості застосування працівниками міліції протизаконного фізич‑
ного або психічного насильства в цілому по Україні 33,2% респондентів — працівників 
оВС — відповіли: «ні, ніколи, ні при яких умовах»; 37,5% опитаних визнали припус‑
тимість протизаконного насильства тільки в крайніх випадках; 24,1% — відносно пев‑
них груп і категорій людей, а 5,2% зазначили, що без цього робота міліції неможлива.

Було порівняно результати теперішнього опитування з опитуванням населення Ук‑
раїни щодо причин протизаконного насильства у діяльності міліції. За думкою населен‑
ня, головними причинами протизаконного насильства у діяльності міліції є безкарність 
тих працівників міліції, які допускають незаконні методи в роботі (47,8% респонден‑
тів відзначили цю причину); невисокий професійний і культурний рівень працівників 
міліції (38,1%); неякісний добір претендентів, внаслідок чого в міліцію потрапляють 
люди із садистськими нахилами (35,5%). За думкою працівників міліції, головними 
причинами протизаконного насильства у їх діяльності є система показників і звітності, 
що примушує вибивати» силою визнання провини (34,1%); недосконалість законодавс‑
тва (28,2%); відсутність нормальних умов роботи і низька заробітна плата працівни‑
ків міліції (24,4%). як можна помітити, бачення причин протизаконного насильства у 
діяльності міліції кардинально відрізняється у населення та працівників оВС.

4. людина в оВС за ставленням до своєї організації

4.1. Уявлення працівників ОВС про систему ОВС 
як індикатор бажання якісно виконувати функціональні обов’язки

організація, яка прагне працювати ефективно, намагається максимально викорис‑
товувати потенціал свого найціннішого ресурсу — працівників. Разом з тим, макси‑
мальна самовіддача працівників на роботі малоймовірна, якщо вони не отримують очі‑
куваної справедливої винагороди від своєї організації — заробітної плати, належних 
умов праці, соціальної захищеності, шани, престижу — всього того, що складає життє‑
вий проект власної самореалізації особистості.

Кожна стабільна організація повинна мати ядро — людей, які позитивно ставляться 
до своєї організації, можуть реалізувати себе завдяки роботі в організації та вважають 
свою організацію справедливою відносно своїх працівників. це, образно кажучи, вірні 
і лояльні «люди організації», які складають її ядро. життєві цілі та плани таких людей 
значною мірою співпадають з цілями організації. опитування виявило наявність 26% 
таких осіб від загального числа працівників оВС, охоплених дослідженням. Уявлення 
про оВС у таких працівників в цілому позитивно. Вони вважають, що оВС скоріше 
справедлива організація відносно своїх працівників

однак, у стабільній організації «людей організації» має бути не менше двох третин, 
а у нашому випадку — тільки чверть.

У цій групі більше працівників з середньою та середньою спеціальною неюридич‑
ною освітою, разом з тим порівняно менше людей з вищою юридичною освітою. це 
є загрозливий для оВС факт, бо саме ядро, «кістяк» організації створює, розповсюд‑
жує та підтримує культуру, традиції, зразки поведінки, цінності, образи корпоративних 
героїв — все те, що створює неповторне «обличчя» організації та її членів.

Є підстави стверджувати, що відчуття своєї соціальної захищеності та матеріальне 
становище респондентів суттєвим чином визначають їх уявлення про оВС та готовність 
працювати з самовіддачею для досягнення головних цілей своєї організації. Є законо‑
мірність: чим менше соціально захищеними відчувають себе працівники оВС, тим гір‑
ше їх уявлення про оВС і тим менше серед них тих, хто складає ядро організації.
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Загрозливі для оВС факти:
— замалий відсоток тих, хто складає ядро, кістяк організації (кластер «люди систе‑

ми оВС»);
— великий відсоток людей без вищої, зокрема, юридичної освіти в ядрі організації, 

що може привести до ерозії корпоративної культури і втрати належного «облич‑
чя» оВС;

— вимивання з ядра оВС в область «невдоволеної периферії» досвідчених офіцерів, 
які, відчуваючи несправедливе ставлення до себе з боку організації, навряд чи 
будуть довго працювати з повною самовіддачею;

— наявність «пристосованців», тих, хто використовує службове положення для до‑
сягнення цілей, які суперечать цілям організації, і таким чином отримує «ком‑
пенсацію» за несправедливе ставлення до себе з боку своєї організації;

— приналежність до кластеру «потенціал на звільнення з оВС» практично кожного 
п’ятого працівника, переважно молодих офіцерів з вищою юридичною освітою, 
тобто найціннішого ресурсу оВС;

— недостатній рівень довіри до держави навіть у працівників з ядра організації, яка 
є державним озброєним органом виконавчої влади і покликана захищати інтере‑
си суспільства і держави від протиправних посягань.

Таким чином, мають місце тенденції ерозії професійного ядра оВС, відтік з нього 
висококваліфікованих досвідчених працівників; нездатність молоді з вищою, переваж‑
но, юридичною освітою реалізувати себе, працюючи в оВС; значний відсоток тих, хто 
використовує службове положення для досягнення цілей, які суперечать цілям своєї 
організації. Все це спотворює задекларовані цілі, методи та практичне функціонування 
органів внутрішніх справ. головною причиною такого становища є соціальна (органі‑
заційна) незахищеність працівників оВС, відчуття ними несправедливого ставлення до 
себе.

Дослідження думки працівників оВС довело: жахливі умови роботи міліціонерів, 
специфічні методи організації діяльності та управління спотворили весь спектр їх мо‑
тивів до праці, серед яких при належному інституціональному функціонуванні оВС 
мали б бути такі, що надихають, приваблюють, становлять зміст життя, наповнюють 
гордістю, самоповагою та задоволенням. Проте у більшості працівників оВС цей спектр 
мотивів звузився виключно до примусової мотивації, що формується під дією страху 
та обов’язків, а не очікування можливих придбань та самореалізації як особистості. 
Сьогодні правова та соціальна захищеність є питанням № 1 не просто для підвищення 
ефективності роботи оВС, а для здатності оВС взагалі належно виконувати свої функ‑
ції, зберігати та передавати новобранцям професійні знання, навички та культуру.
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17 Діяльність Даі

Андрій Собакарь

дотримання прав УчасниКів дорожнього рУхУ 
в діяльності державтоінспеКції

головним органом, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху, 
організація контролю за додержанням законів, інших нормативних актів у цій сфері, 
удосконалення регулювання дорожнього руху, є Державтоінспекція. незважаючи на 
вжиття посадовими особами Даі певних організаційно‑практичних заходів, стан кон‑
тролю за додержанням законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху з 
боку посадових осіб органів Даі потребує покращення.

одним із важелів забезпечення безпеки дорожнього руху є своєчасне застосуван‑
ня до порушників Правил дорожнього руху заходів адміністративного впливу. Проте, 
як свідчить практика, внаслідок некваліфікованого оформлення посадовими особами 
підрозділів Даі матеріалів адміністративних справ, допущення порушень вимог зако‑
нодавства про адміністративні правопорушення, значна частина порушників Правил 
дорожнього руху фактично залишається непокараною, що не сприяє профілактичній 
спрямованості адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорож‑
нього руху.

некваліфіковане оформлення матеріалів адміністративних справ, недоліки при 
складанні протоколів та винесенні постанов про притягнення осіб до відповідальності, 
порушення конституційних прав громадян під час провадження у справах зазначеної 
категорії є однією з причин звернення осіб зі скаргами до компетентних органів на не‑
професійні дії працівників Даі.

як свідчить практика, інспекторами практично всіх територіальних підрозділів Даі 
допускається спрощений підхід до оформлення матеріалів справ про адміністративні 
правопорушення. З внесенням змін до статті 222 КУпаП та розширенням кола справ, 
розгляд яких віднесено до компетенції інспекторів Даі, матеріали справи, як правило, 
оформлюються на місці вчинення правопорушення, при цьому протоколи та постанови 
виносяться із суттєвими порушеннями вимог законодавства. як в протоколах, так і в 
постановах подекуди допускаються невірне формулювання дій правопорушників, гра‑
матичні та стилістичні помилки, що не сприяє підвищенню авторитету органів Держ‑
автоінспекції.

З моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких за‑
конодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпе‑
чення безпеки дорожнього руху» органами Даі та ДВС вжито певних організаційно‑
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практичних заходів, спрямованих на своєчасне звернення до примусового виконання 
постанов у справах про адміністративні правопорушення та їх безпосереднє виконання. 
між тим, як свідчать прокурорські перевірки, мають місце чисельні порушення вимог 
законодавства в цій частині як з боку посадових осіб підрозділів Державтоінспекції, так 
і відділів державної виконавчої служби, внаслідок чого адміністративні штрафи залиша‑
ються несплаченими, а винні особи непокараними.

непоодинокі випадки, коли посадовими особами органів Даі в порушення вимог 
ст.ст. 305, 307‑308 КУпаП не забезпечується в повній мірі належний контроль за ви‑
конанням постанов про накладення стягнень у вигляді штрафів. мають місце чисельні 
випадки несвоєчасного направлення постанов про накладення адміністративних стяг‑
нень у вигляді штрафу для примусового виконання до відділів ДВС, внаслідок чого 
передбачений ст. 303 КУпаП трьохмісячний строк звернення постанов до виконання 
спливає, і особи залишаються фактично непокараними.

непоодинокі випадки відмови державними виконавцями у відкритті виконавчого 
провадження та повернення постанов до органів Даі з підстав невідповідності направ‑
лених постанов вимогам ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» чи через 
закінчення строку пред’явлення виконавчого документу до виконання.

одним з актуальних та досить проблематичним залишається питання захисту від 
незаконних дій посадових осіб підрозділів Даі щодо правомірності винесення постанов 
у справах про адміністративні правопорушення та відмови в проведенні технічного ог‑
ляду транспортних засобів. Такі порушення мають системний характер.

Відповідно до ст.ст. 34, 35 Закону України «Про дорожній рух» підрозділи Даі ма‑
ють право відмовити в проходженні техогляду, реєстрації (перереєстрації) транспорт‑
них засобів у разі несплати водієм штрафних санкцій за матеріалами у справах про ад‑
міністративне правопорушення.

Практика показала, що у зв`язку із змінами законодавства, а саме внесення до Ко‑
дексу України про адміністративні правопорушення ст. 14‑1 та внесення змін до ст. 258, 
відповідно до яких працівникам Даі як би дозволено виносити постанови у справах 
про адміністративні правопорушення без встановлення винної особи та її участі в роз‑
гляді справи, з’явилася дуже велика кількість осіб, яким взагалі нічого невідомо про 
факти накладення на них адміністративних стягнень. Про наявність «заборгованості» 
по штрафах власники та водії ТЗ дізнаються лише при проходженні технічного огляду 
або реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

оскільки перелічені порушення з боку працівників Даі носять, без перебільшення, 
масовий характер, така ситуація потребує вирішення та недопущення в подальшому по‑
рушень закону та скасування всіх постанов, по яких немає підтвердження вручення їх 
правопорушникам у строки, передбачені законом, та не направлених для примусового 
виконання, припинення безпідставних відмов водіям у проходженні техоглядів та ін.

Досить актуальним залишається питання застосування до людини медичних заходів 
проти його волі, особливо якщо вони пов’язані в нашій країні із сферою дорожнього 
руху. Точніше, з перевіркою водія на стан сп’яніння. Втім, слід сказати, що в сфері, 
пов’язаній з дорожнім рухом, у нас часто вважаються нормальними такі дії, які прак‑
тично в будь‑якій іншій сфері вважалися б абсолютно неприпустимими.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожний має право володіти, користува‑
тися і розпоряджатися своєю власністю. Користування транспортним засобом відповід‑
но до його призначення з неминучістю припускає управління їм. а утиск в праві влас‑
ності за ознакою стану здоров’я не передбачений Конституцією.

Довести факт управління транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані 
сп’яніння, можна, зрозуміло, тільки шляхом проведення відповідних досліджень, тому 
що співробітник Даі в цьому питанні фахівцем не є, і його думка — тільки суб’єктивна 
точка зору. Тому практика склалася таким чином: водій визнається нетверезим з по‑
дальшим притягненням до адміністративної відповідальності в одному з трьох випадків: 
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а) на питання інспектора відповідає, що дійсно вживав спиртне і знаходиться в стані 
сп’яніння; б) трубка контролю тверезості дає позитивну реакцію, після чого водій виз‑
нає сп’яніння; в) водій відправлений на медичний огляд, який показав, що він, дійсно, 
знаходиться в стані сп’яніння.

Сама по собі позитивна реакція трубки контролю тверезості вважатися доказом не 
може, оскільки таке можливе не тільки у зв’язку із сп’янінням, але і з поганою якістю 
трубки, а також наявністю у водія низки захворювань. однозначним доказом визнаєть‑
ся тільки результат медичного огляду. а для того, щоб п’яний водій не міг піти від від‑
повідальності разом з оглядом, творці ще радянського КУпаП ввели в ст. 130 норму, 
за якою водій притягується до відповідальності не тільки за керування транспортним 
засобом в стані сп’яніння, але і за ухилення від огляду. ось така презумпція невинува‑
тості.

якщо виходити із змісту ч. 3 ст. 28 Конституції, то відмова від медичного огляду не 
може бути приводом для притягнення водія до адміністративної відповідальності. Про‑
те, очевидно, довести це співробітникам Даі, які навряд чи мають намір найближчим 
часом припинити складання з даного приводу адміністративних протоколів, буде дуже 
складно.

очевидно, що для водія, не бажаючого з будь‑яких причин проходити процедуру 
огляду, є, ймовірно, тільки один спосіб юридичного захисту. При складанні протоко‑
лу про адміністративне правопорушення він має право у відповідній графі протоколу 
зробити власноручний запис, наприклад, такого змісту: «від медичного огляду не ухи‑
ляюся, що передбачене диспозицією ст. 130 КУпаП, а відмовляюся, реалізовуючи своє 
право, надане мені ч. 3 ст. 28 Конституції України». Після чого можна додати мотиву‑
вання такого рішення (брак часу і т. п.).

Питання дотримання прав учасників дорожнього руху в діяльності Даі з огляду на 
зміни, що відбулися в законодавстві, набувають особливої актуальності. Водночас наяв‑
ний загальний невисокий освітній і культурний рівень співробітників Даі, не володін‑
ня ними у ряді випадків знаннями і навиками, необхідними для здійснення обов’язків 
із забезпечення безпеки дорожнього руху, обумовлює недостатню ефективність їх робо‑
ти. невисокий освітній і культурний рівень співробітників негативно позначається і на 
їх взаємостосунках з учасниками дорожнього руху. Все це ставить на порядок денний 
необхідність розробки комплексу заходів, направлених на вдосконалення підготовки 
співробітників Даі в освітніх установах органів внутрішніх справ.

на сьогодні діяльність Даі, і особливо дорожньо‑патрульної служби (далі — ДПС), 
викликає у громадян активне неприйняття, прагнення до протидії або суто формаль‑
ного виконання вимог, що пред’являються до них, породжує велику кількість скарг і 
безперервний потік критики в засобах масової інформації. не зжиті дрібні причіпки 
співробітників ДПС до водіїв, безцільні зупинки транспортних засобів, валовий підхід 
до оцінки діяльності інспекторського складу по числу виявлених порушень, що часто 
не створюють суспільної небезпеки.

Вирішення цих проблем бачиться, перш за все, в ухваленні спеціального норматив‑
ного акту (бажано, Указу Президента України або постанови Уряду), в якому б перед‑
бачалися заходи, спрямовані на:

— встановлення необхідного рівня фінансового забезпечення співробітників Даі 
(заробітної плати), що виключало б можливість зловживання своїм службовим 
становищем шляхом отримання хабарів;

— підвищення соціального захисту співробітників Даі, забезпечення престижу про‑
фесії і формування поважного відношення в суспільстві до їх роботи;

— вироблення у співробітників Даі навиків чітко і ефективно діяти в складних 
умовах дорожнього руху, навчання їх спілкуватися з учасниками дорожнього 
руху в конфліктних ситуаціях.

Важливим з цього приводу також вбачається:
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— внесення доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, спрямовані на встановлення підвищеної від‑
повідальності співробітників правоохоронних органів за вчинені ними порушен‑
ня законності;

— проведення широкомасштабних соціологічних досліджень проблем взаємосто‑
сунків співробітників Даі з учасниками дорожнього руху і розробки на цій основі 
ефективних напрямів роботи з поліпшення «клімату» на автомобільних дорогах з 
урахуванням соціальних, психологічних, економічних та інших чинників;

— вдосконалення відповідної інформаційно‑пропагандистської роботи.
на сьогодні нам потрібна інша правова логіка, в центрі якої повинні знаходитися 

базові інтереси безпосереднього творця будь‑якого автотранспортного процесу — водія. 
Саме він, будучи головною дійовою особою дорожнього руху, повинен володіти «кон‑
трольним пакетом» прав на дорозі. Решта спеціальних служб і організацій повинна за‑
безпечувати його безперешкодний, безпечний і комфортний проїзд. їх правовий статус, 
функціональні задачі і технологія роботи повинні формуватися на основі усвідомлення 
пріоритетності інтересів «людини за кермом». істинною метою будь‑якого реформуван‑
ня існуючої організації дорожнього руху може бути лише реальне поліпшення станови‑
ща водія на дорозі. З огляду на це, по‑перше, ніхто не повинен мати права відчужувати 
посвідчення водія від його власника, воно повинне мати особливий статус. За будь‑яке 
порушення Правил дорожнього руху, включаючи ДТП з тяжким наслідками, водій вже 
сплачує штраф, відшкодовує матеріальні збитки, несе кримінальну відповідальність. 
Принципова невідчужуваність посвідчення водія від його власника є базовою умовою 
створення рівноправних відносин між водієм і інспектором на дорозі. В сучасному світі 
порушення цього права розглядається як посягання на фундаментальні свободи і права 
особи.

По‑друге, необхідне створення єдиної комп’ютерної системи для ведення індиві‑
дуальної «дорожньої історії» водія. Сучасні інформаційні технології давно готові якісно 
і з мінімальною участю людського чинника виконувати цю роботу. «Дорожня історія» 
водія, що фіксує не тільки порушення водія, але і його успіхи, потрібна не тільки для 
визначення суми штрафу, але і для прийняття рішення про необхідність підвищення 
водієм своєї кваліфікації або психологічної стійкості. наявність національного інсти‑
туту «Дорожньої історії всіх водіїв» дасть можливість вирішувати безліч найкорисніших 
профілактичних задач і, зокрема, дозволить налагодити персоніфікований діалог з кож‑
ним водієм країни.

По‑третє, необхідне неухильне дотримання права водія на попереджуючу інформа‑
цію про дорогу, по якій він рухається. Перехід до відкритого проведення інспекційних 
служб на автомобільних дорогах дозволить підвищити взаємну довіру учасників дорож‑
нього руху, знизити об’єм незаконних поборів і наблизити дорожню статистику до ре‑
альних процесів, що відбуваються на наших дорогах.

По‑четверте, актуальним залишається питання розмірів штрафних санкцій за пору‑
шення ПДР. Реальних досліджень про вплив розміру штрафу на поведінку водіїв немає. 
Підвищення штрафів в декілька разів навряд чи дасть пропорційний ефект, оскільки іс‑
нуюча система виконання покарань абсолютно не готова ні організаційно, ні технічно, 
ні технологічно, а найголовніше, — морально використовувати такий могутній інстру‑
мент. Вона фактично вже давно перетворилася на локальну корпорацію, що егоїстич‑
но експлуатує співтовариство водіїв. Збільшення штрафів без зміни фундаментальних 
основ організації дорожнього руху в нашій країні веде до неприпустимого зростання 
соціально‑психологічної напруженості і на дорогах, і в суспільстві. Тому шкалу штрафів 
необхідно диференціювати за доходами учасників дорожнього руху. Такий підхід може 
бути реалізований тільки за наявності єдиної комп’ютерної системи обліку.

По‑п’яте, ефективне дотримання прав учасників дорожнього руху можливе також 
шляхом запровадження інституту громадського контролю у цій сфері, створенням мо‑
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гутньої, консолідованої і монопольної суспільної структури, що має представляти ін‑
тереси співтовариства водіїв перед державними органами, інспекціями, бізнесом і сус‑
пільством в цілому, а також формувати і захищати права кожного водія.

Андрій Малетин

Узагальнення сКарг на дії працівниКів даі в станіславі

До Станіславської правозахисної групи (СПг) протягом 2008‑2009 років зверну‑
лось понад 100 чоловік зі скаргами на дії працівників Даі. Переважно скарги стосува‑
лись постанов про адмінправопорушення, складених працівниками Даі. Проаналізу‑
вавши зміст скарг, експерти СПг прийшли до висновків, що приблизно 90% скарг були 
обґрунтованими.

З аналізу змісту протоколів та постанов експертами виявлено наступне. Працівни‑
ки, які складали протоколи та виносили постанови, не тільки не вміють їх складати у 
відповідності до чинного законодавства, але й не знають правильної і точної назви від‑
ділу, в якому несуть службу. З розглянутих 8 скарг, в яких йшла мова про вилучення 
посвідчення водія, вбачається, що працівники Даі не дотримуються процедури вилу‑
чення посвідчення водія та не вміють правильно це задокументувати. Також є багато 
фактів того, що самі працівники Даі не знають правил дорожнього руху. Виявлено 
факти, коли за одне правопорушення притягують особу до відповідальності — двічі.

Все це свідчить про низький професійний рівень працівників Даі, що спричиняє 
порушення прав людини.
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18 освіта в галузі прав люДини 
в КонтеКсті Діяльності мвс

Катерина Левченко

про необхідність вКлючення питань із забезпечення прав людини 
в системУ слУжбової підготовКи

Включення питань із забезпечення прав людини в систему службової підготов‑
ки особового складу органів внутрішніх справ України є нагальною потребою і невід‑
кладним завданням без якого неможливо вирішити проблему неухильного дотримання 
прав людини в діяльності оВС. як зазначається в наказі міністра «Про забезпечення 
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України», підписаному у вересні 
2009 року, «незважаючи на різноманітність розроблених у навчальних закладах систе‑
ми мВС освітніх курсів з питань забезпечення прав людини, єдиної системи навчання 
персоналу в цій галузі професійних знань на цей час не існує, що не може вважатися 
задовільним».

цим наказом також передбачається проведення аналізу стану та ефективності 
вивчення питань дотримання прав людини під час підготовки фахівців, підвищення 
кваліфікації та спеціалізації працівників органів внутрішніх справ на базі вищих нав‑
чальних закладів мВС, в училищах професійної підготовки працівників міліції та сис‑
темі службової підготовки (Департаментом освіти та науки, Департаментом кадрового 
забезпечення, Управлінням моніторингу дотримання прав людини в діяльності оВС). 
У ньому також говориться про необхідність вжиття заходів щодо запровадження нав‑
чальних програм та курсів з проблематики дотримання прав людини в діяльності ор‑
ганів внутрішніх справ, а також щодо обов’язкового щорічного складання заліків з 
тематики прав людини в системі професійної підготовки, а також проведення комплек‑
сного випробування за результатами навчання осіб, зарахованих на висунення на по‑
сади номенклатури мВС, перевірку знань (іспит) з питань дотримання прав людини в 
діяльності органів внутрішніх справ.

Департаментом кадрового забезпечення мВС України з метою методичного забез‑
печення занять у системі службової підготовки особового складу органів і підрозділів 
внутрішніх справ були підготовлені тематичні плані зі службової підготовки особового 
складу та в школах підвищення оперативної майстерності. Документ з цією тематикою 
був розісланий начальникам гУмВС, УмВС України в автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам вищих начальних за‑
кладів (серпень 2009 року), які мають організувати належне вивчення запропонованої 
тематики за напрямками оперативно‑службової діяльності. Контроль за організацією 
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навчання покладається на заступників керівників з кадрового забезпечення зазначених 
підрозділів.

Приблизна тематика занять в системі службової підготовки розроблена з враху‑
ванням особливостей роботи працівників різних служб та підрозділів органів внутріш‑
ніх справ (підрозділи документального забезпечення та режиму, кримінальної міліції 
у справах дітей, підрозділи боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 
штабні підрозділи, юридичних підрозділів, підрозділи кадрового забезпечення, карного 
розшуку, боротьби з організованою злочинністю, громадської безпеки, служб протидії 
нелегальній міграції, Державної автомобільної інспекції, Державної служби охорони, 
підрозділів транспортної міліції, підрозділів зв’язків із громадськістю та міжнародної 
діяльності тощо).

Водночас детальний аналіз приблизної тематики таких занять показує, що пробле‑
мам необхідності дотримання прав людини в діяльності органів та підрозділів внутріш‑
ніх справ ДоСТаТня УВага не ПРиДіляЄТьСя. Так, тема «Права та обов’язки 
працівників міліції. Умови та межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 
заходів і вогнепальної зброї. Закон України «Про міліцію» (ст. 5, 10, 11, 12, 13)» вклю‑
чена в тематику занять лише для працівників підрозділів ветеринарної міліції з про‑
ведення карантинних ветеринарних заходів» (с. 69 зазначеного документу). В їх плані 
містяться й наступні теми:

— Закони України «Про звернення громадян», «Про Статус народного депутата 
України», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про додаткові заходи 
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звер‑
нення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказ 
мВС України від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження Положення про порядок 
роботи зі зверненнями громадян і організацію їх особистого прийому в системі 
міністерства внутрішніх справ України»

— наказ мВС України від 15.05.2007 року № 157 «Про додаткові заходи дотриман‑
ня працівниками органів внутрішніх справ принципів законності, забезпечення 
прав і свобод громадян» (с. 69 зазначеного документу). його вивчення передба‑
чено також працівниками підрозділів кадрового забезпечення (с. 7), карного роз‑
шуку (с. 14).

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про додаткові заходи щодо забез‑
печення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів де‑
ржавної влади та органів місцевого самоврядування» включений в систему службової 
підготовки також для працівників підрозділів документального забезпечення та режи‑
му (с. 1.зазначеного документу), штабних підрозділів (с. 3), Управління по взаємодії 
з ВРУ, КмУ, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (с. 70 
зазначеного документу). лише в план навчання Управління по взаємодії з ВРУ, КмУ, 
іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування включена тема «Ви‑
моги законодавчих та відомчих нормативно‑правових актів з питань прав мігрантів та 
шукачів притулку» (с. 70).

У плани навчання працівників штабних підрозділів включене вивчення Указу Пре‑
зидента № 276/2008 від 28 березня 2008 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби із 
злочинністю» (с. 3 зазначеного документу).

Важливо відзначити, що в плани навчань працівників підрозділів боротьби із злочи‑
нами, пов’язаними з торгівлею людьми, включено вивчення проблемних питань змісту 
та стану підготовки до ратифікації Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії 
торгівлі людьми (с. 15), міжнародних стандартів та світового досвіду у сфері протидії 
виготовленню та розповсюдженню продукції порнографічного характеру, створеної за 
участю дітей (с. 16), Закони України «Про біженців», «Про правовий статус іноземців».
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У плани для працівників підрозділів капітального будівництва та інвестицій, бо‑
ротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та низки інших для вивчення 
включений попередній Указ Президента «Про додаткові заходи щодо забезпечення ре‑
алізації громадянами конституційного права на звернення» № 700 від 13.08.2002 року 
(с. 70 зазначеного документу).

жодним підрозділом не вивчаються такі накази як:
1. наказ № 1243 від 27 грудня 2007 року про громадську Раду мВС України із за‑

безпечення прав людини.
2. наказ № 894 із змінами, внесеними наказом № 389 про роботу мобільних груп
3. наказ № 197 від 24 квітня 2004 року про затвердження Положення про Управ‑

ління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Ук‑
раїни.

4. Розпорядження № 1188 від 30.10.2008 щодо затвердження Плану заходів на ви‑
конання рекомендацій Комісара Ради Європи з прав людини Томаса Хаммарберга за 
результатами візиту до України 10‑17 грудня 2007 року

5. План заходів мВС України щодо протидії расизму на період до 2009 року (затверд‑
жений 31 травня 2007 р.)

Крім того, до системи службової підготовки не включено вивчення ключових між‑
народних документів в галузі дотримання прав, конвенцій оон, Факультативного про‑
токолу до Конвенції оон проти катувань, Факультативного протоколу до Конвенції 
оон про боротьбу із транснаціональною організованою злочинністю щодо протидії 
торгівлі людьми, Факультативного протоколу до Конвенції оон про права дитини 
щодо боротьби із дитячою проституцією, порнографією та торгівлею дітьми. не вклю‑
чено також вивчення конвенцій та рекомендацій Ради Європи (за виключенням підроз‑
ділів боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми), Рішень Європейського 
суду з прав людини, в яких громадяни скаржилися на незаконні дій працівників органів 
внутрішні з справ (такі як Афанасьєв проти України, Чижов проти України, Яременко 
проти України, Яковенко проти України та інші).

жодним підрозділом не планується вивчення положень Закону України «Про забез‑
печення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок», Державна програма сприяння 
впровадження гендерної рівності в українському суспільстві до 2010 року (постанова 
Кабінету міністрів № 1168 від 26 листопада 2006 року), які є важливими документами 
у сфери гендерно‑збалансованого кадрового менеджменту.

Також не приділена увага в системі підготовки працівників жодного з підрозділів 
проблемам протидії расизму та неприпустимості расової дискримінації.

Усе вищевикладене підтверджує висновок про недостатність уваги вивченню прав 
людини в системі службової підготовки. Така ситуація суперечить політиці керівниц‑
тва мВС в галузі дотримання прав людини, завданням, які ставляться перед особовим 
складом щодо неуклінного дотримання та забезпечення прав людини в оперативній та 
службовій діяльності. Крім того, вивчення багатьох ситуацій щодо порушення прав гро‑
мадян працівниками оВС свідчать про наявність серйозних пробілів, а нерідко й повну 
відсутність знань у цій сфері. це стосується і права на отримання інформації, і прав бі‑
женців, і питань незаконного затримання тощо. У зв’язку з цим необхідно:

1. Терміново внести зміни та доповнення до приблизної тематики занять в системі 
службової підготовки, включивши вивчення питань, присвячених дотримання прав лю‑
дини, Рішень Європейського суду з прав людини проти України, в яких громадяни 
скаржилися на незаконні дії або бездіяльність працівників органів внутрішніх справ, 
а також рішень відносно інших держав, які стосувалися порушення прав громадян з 
боку працівників правоохоронних органів.

2. Розіслати оновлені плани з приблизною тематикою занять в системі службо‑
вої підготовки начальникам гУмВС, УмВС України в автономній Республіці Крим, 
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областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам вищих начальних за‑
кладів.

3. Розробити типові тексти занять з прав людини для системи службової підготовки 
та надіслати в усі органи та підрозділи оВС.

4. Усі документи, які стосуються службової підготовки, узгоджувати з Управлінням 
моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

5. щодо змісту навчань:
5.1. В службову підготовку всіх підрозділів включити вивчення наказу № 197 від 

24.04.208 року та інших наказів, які стосуються діяльності в галузі забезпечення прав 
людини в діяльності органів внутрішніх справ.

5.2. В службову підготовку для працівників підрозділів документального забезпе‑
чення та режиму в тему 9 обов’язково мають бути включено вивчення щодо забезпе‑
чення права громадян на отримання інформації (Конституція України, Закон України 
«Про звернення громадян», Закон України «Про інформацію»), питання взаємодії По‑
мічників міністра з прав людини та працівників інспекції особового складу при органі‑
зації контролю в центральному апараті.

5.3. обов’язково включити курси щодо неприпустимості расової дискримінації та 
ксенофобії.

5.4. В систему підготовку усіх підрозділів обов’язково включити також вивчення ос‑
нов Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок».

6. Контроль за здійсненням вивчення прав людини залишити особисто за мініст‑
ром внутрішніх справ.

Тарас Проценко

аКтУальність вивчення сУчасних проФесійних стандартів 
У системі відомчої освіти мвс

Проблема взаємовідносин прав людини й діяльності органів внутрішніх справ ос‑
таннім часом набула інтернаціонального забарвлення. Універсальність прав людини 
сполучається з універсальністю органів внутрішніх справ, які функціонують практично 
в усіх країнах світу як силова збройна структура, наділена державою правом примусу.

В Україні взаємовідносини громадян з органами внутрішніх справ сьогодні, на 
жаль, змушують бажати кращого. Статистичні дані свідчать про те, що кожна друга лю‑
дина не вірить у здатність органів внутрішніх справ захистити її права. Більша частина 
потерпілих взагалі не звертаються до міліції через побоювання виникнення несприят‑
ливих для себе наслідків.

що ж потрібно робити для покращання ситуації? на наш погляд, першочергово 
слід звернути увагу на підготовку міліцейських кадрів. необхідно цілком переорієнтува‑
ти свідомість міліціонера, який має зрозуміти, що наділений силовими функціями саме 
для того, щоб захищати права громадян, як це визначено у міжнародних інструментах 
захисту прав і свобод людини і громадянина. Положення цих міжнародних докумен‑
тів стали частиною національного законодавства багатьох країн світу і, безперечно, 
підґрунтям професійних стандартів працівників правоохоронних структур.

Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг після відвідування України 
2006 року рекомендував у своїй доповіді провести реформу правоохоронних органів у 
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повній відповідності до європейських стандартів, оскільки забезпечення громадського 
порядку тісно пов’язане із позбавленням свободи, і часто права людини порушуються 
під час розслідування, затримання та ув’язнення. і тому правоохоронні органи повинні 
одночасно і захищати права людини, і дотримуватись прав людини. [1]

Всесвітня декларація про вищу освіту для XXI століття наголошує, що адекватність 
«вищої освіти слід оцінювати з погляду того, наскільки діяльність вищих навчальних 
закладів відповідає очікуванням суспільства… В кінцевому результаті метою вищої ос‑
віти має бути створення нового суспільства, яке не знає насилля та експлуатації, члени 
якого високо і всебічно розвинуті, сповнені ентузіазмом, керуються любов’ю до люди‑
ни і мудрістю». [2]

Система відомчої освіти, зокрема в мВС, так само як і загальної в Україні, ще не 
є досконалою. Визначаючи пріоритети на шляху становлення правової держави, від‑
бувається пошук основних засад, цілей і напрямів, змісту, форм і методів виховання 
працівників правоохоронних органів, що цілеспрямовано й ефективно забезпечували б 
процес розвитку й формування їх позицій саме з аспекту захисту прав людини і гро‑
мадянина, тобто — загальнолюдських цінностей. на часі зміна ставлення працівників 
правоохоронних органів до прав людини. Постає нагальна необхідність у підвищен‑
ні рівня їх правової підготовки, введення в програми їх навчання, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації спеціальних курсів з роз’яснення положень міжнародних до‑
кументів про права людини та стандартів поводження із затриманими особами. Пот‑
рібно навчати правам людини, формувати переконаність міліціонерів у тому, що права 
людини — найвища цінність.

У системі відомчої освіти мВС навчальний курс «Права людини» було введено ще 
наприкінці 90‑х років згідно з Тимчасовим стандартом вищої освіти спочатку для ос‑
вітньо‑кваліфікаційного рівня «магістр», згодом — «спеціаліст». Рішенням колегії мВС 
України від 15 березня 2006 року № 1 Км/1 було запроваджено викладання навчально‑
го курсу «Права людини та їх забезпечення за умов суспільних змін» в усіх вищих нав‑
чальних закладах мВС України. Такий курс викладається у Київському і Харківському 
університетах, Кримському інституті одеського університету та ін. Проте не всі вищі 
навчальні заклади мВС сьогодні виконали це рішення колегії. Крім того, проаналізу‑
вавши навчальні програми, ми дійшли висновку, що обмаль часу відводиться вивченню 
положень, що безпосередньо стосуються професійних стандартів поведінки працівни‑
ків правоохоронних структур, мало уваги приділяється опануванню навичками на прак‑
тичних заняттях. це стосується підготовки молодих кадрів.

а як же ті працівники міліції, які вже тривалий час працюють з розкриття злочинів 
і в інших сферах правоохоронної діяльності? як виявилось, багато з них взагалі не вив‑
чали міжнародні професійні стандарти працівників правоохоронних органів, а деякі 
ознайомлювались мимохіть, як з деякою факультативною категорією. Тому на прак‑
тиці загальноприйняті поліцейські міжнародні документи — Кодекс поведінки поса‑
дових осіб з підтримання правопорядку (резолюція 34/169 генеральної асамблеї оон 
від 17 грудня 1979 р.); основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї по‑
садовими особами з підтримання правопорядку (рішення восьмого конгресу оон 27 
серпня — 9 вересня 1990 р.); Десять правозахисних стандартів правильної поведінки 
для правоохоронних органів (міжнародна амністія, грудень 1998 р.); Декларація про 
поліцію (резолюція 690 Парламентської асамблеї Ради Європи 8 травня 1979 р.); Єв‑
ропейський кодекс поліцейської етики (рекомендація Rec. (2001)10, прийнята Коміте‑
том міністрів Ради Європи 19 вересня 2001 р.) — взагалі невідомі працівникам нашої 
міліції. Слід зазначити, що в Європі всі без винятку працівники поліції вивчали основні 
положення цих та інших документів на спеціальних курсах щодо дотримання прав лю‑
дини з 2000 до 2005 рр.

на наш погляд, на сучасному етапі як у вищій освіті, так і в системі службової під‑
готовки працівників органів внутрішніх справ необхідно звернути увагу на питання вив‑
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чення професійних стандартів. Переконаний, що такий навчальний курс обов’язково 
має бути введений у всіх навчальних закладах мВС і для всіх категорій слухачів як 
основний — поряд з такими дисциплінами, як управління в оВС, кримінальне право 
тощо. Вищий навчальний заклад має готувати і випускати працівників із глибоким ос‑
воєнням проблематики прав людини. Під час реалізації цих завдань можна використо‑
вувати міжнародний досвід у цій сфері. До того ж у межах зазначеного курсу необхідно 
вивчати: порушення прав і свобод громадян; конкретні випадки зловживань працівни‑
ками міліції службовим становищем чи катувань; причини та правові наслідки таких 
порушень; матеріали інспектувань України Комітетом Ради Європи із запобігання ка‑
туванням і поганому поводженню; Комісаром Ради Європи з прав людини; рішення 
Європейського Суду з прав людини (що стосуються безпідставних затримань, катувань 
та принижень громадян працівниками міліції); матеріали скарг громадян на діяльність/
бездіяльність правоохоронних органів, нехтування їх законними правами, приниження, 
фізичне побиття, залякування тощо; діяльність громадських правозахисних організацій 
щодо моніторингу правоохоронних органів у сфері дотримання прав людини та запобі‑
гання тортурам.

Керівництво навчальними закладами має заохочувати впровадження відповідних 
курсів та активних методик навчання майбутніх міліціонерів у процес їх підготовки, 
щоб сформувати сучасний світогляд правоохоронця, виховувати загальнолюдські цін‑
ності, що є надзвичайно важливим і може слугувати надійним підґрунтям створення 
громадянського суспільства.

літеРатУРа

1. Доповідь Комісара з прав людини Томаса Хаммарберга про його візит до України 
з 10 по 17 грудня 2006 року.

2. Всесвiтня декларацiя про вищу освiту в XXI столiттi: бачення та дiї. — Париж: 
ЮнеСКо, 1998, 5‑9 жовтня.

Сергій Благовісний

проблеми правової освіти працівниКів міліції

Друга половина ХХ століття ознаменувалась прийняттям основоположних пактів і 
конвенцій оон, які закріпили міжнародні стандарти прав людини. Серед них Пакт про 
громадянські і політичні права (1966), Пакт про економічні, соціальні і культурні пра‑
ва (1966), Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965), Конвен‑
ція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (1979), Конвенція 
проти тортур (1984), Конвенція про права дитини (1989) [1, с. 9].

Кожен із цих документів, крім встановлення переліку фундаментальних прав люди‑
ни, передбачав створення контрольного механізму, який мав відслідковувати ситуацію 
щодо дотримання прав і свобод людини в кожній державі — учасниці міжнародного 
договору.

Стержнем такого контрольного механізму стали комітети, до складу яких входять 
висококваліфіковані незалежні експерти. на ці комітети покладено обов’язок розгля‑
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дати періодичні доповіді держав‑учасниць, які подаються в межах 2‑5 років згідно з по‑
ложеннями відповідних договорів [2, с. 7].

За результатами розгляду доповідей держав‑учасниць комітети готують свої заключ‑
ні зауваження, які, як правило, крім відображення позитивних досягнень держави за 
звітний період, факторів і труднощів, які перешкоджають реалізації взятих зобов’язань, 
формулюють свої висновки і рекомендації відносно стану дотримання прав і свобод 
людини.

Рекомендації конвенційних органів оон є авторитетною оцінкою міжнародного 
співтовариства в особі оон ситуації по дотриманню прав лю‑дини в кожній державі‑
учасниці.

Україна є стороною всіх шести основоположних міжнародних документів у сфері 
прав людини.

Слід зазначити, що в усіх рекомендаціях цих впливових інституцій містяться ре‑
комендації для правоохоронних органів України щодо забезпечення дотримання прав 
людин. Так, у Підсумкових зауваженнях і рекомндаціях Комітету оон з економічних 
соціальних і культурних прав від 28.12.1995 міститься рекомендація щодо забезпечення 
освіти працівників правоохоронних органів в області прав людини.

необхідність посилення контролю за міліцією підкреслюється у рекомендаціях Ко‑
мітету оон з прав людини від 26.07.1995. Також пропонується організувати викладання 
інтенсивних навчально‑освітніх програм в області прав людини для працівників право‑
охоронних органів. Рекомендується вжити заходів для підвищення ефективності проце‑
дур звернення до суду жертв поліцейського свавілля і осіб, які утримуються під вартою.

Комітет оон з ліквідації расової дискримінації рекомендує Україні проаналізувати 
і покращити підготовку працівників правоохоронних органів для забезпечення вико‑
нання ними своїх обов’язків, щоб вони поважали і захищали гідність людини, відсто‑
ювали права усіх осіб незалежно від раси, кольору шкіри, національного чи етнічного 
походження [2, с. 88].

У зауваженнях і рекомендаціях Комітету оон з ліквідації дискримінації відносно 
жінок від 8.10.2002 висловлено стурбованість тим, що працівники правоохоронних ор‑
ганів недостатньо добре обізнані з відповідною Конвенцією та можливостями щодо її 
застосування.

Продовжувати нарощувати свої зусилля по забезпеченню необхідної і систематич‑
ної професійної підготовки та роз’яснювальної роботи з прав дітей серед працівників 
правоохоронних органів рекомендує нашій державі у зауваженнях і рекомендаціях від 
9.10.2002 Комітет оон з прав дитини.

Серед проблем, які викликають стурбованість у Комітеті оон проти катувань, є від‑
сутність у працівників міліції належної підготовки в питаннях, які стосуються їх обов’язків 
згідно із законом та по відношенню до прав осіб, які утримуються під вартою.

незважаючи на певні позитивні зміни, реалізовані мВС України в галузі захисту 
прав і свобод людини, професійний рівень працівників у цій сфері є досить низьким, 
це підтверджується відповідними перевірками та реальним станом захищеності прав 
людини. Так, рядові працівники непевно орієнтуються у документах з прав і свобод 
люждини та їх суті, керівники знають про існування міжнародних документів, але не 
всі ознайомлені зі змістом, хоча розуміють їх суть [3, с. 195].

Таким чином, на сьогодні очевидною є нагальна потреба в організації та проведенні 
освітніх заходів з питань забезпечення прав людини та в науково‑методичному супро‑
водженні діяльності мВС України щодо забезпечення прав людини.

літеРатУРа

1. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних ор‑
ганізацій / Упоряд. Т. яблонська. — К., 1996. — 341 с.
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2. Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов оон по 
докладам Украины в сфере соблюдения прав человека: Сборник документов. Под редак‑
цией н.и. Карпачевой. — К.: «К.и.С.», 2004. — 160 с.

3. Права людини в діяльності української міліції: науково‑практичне видання. — 
Харків: Права людини, 2009 р. — 296 с.

Олена Цільмак

Компетентність Фахівця яК передУмова забезпечення прав людини

міністерство внутрішніх справ України стурбовано некомпетентністю деяких осіб, 
що працюють в оВС, у тому числі й випускників вищих навчальних закладів (надалі 
ВнЗ) системи мВС. некомпетентність працівників оВС стає підґрунтям для грубих 
порушень ними закону, неякісного розкриття злочинів, що детермінується їхнім не‑
вмінням кваліфіковано виконувати свої професійні функції та небажанням протистоя‑
ти криміногенній ситуації. Тому керівництво мВС України послідовно здійснює заходи 
щодо реформування системи вищої освіти мВС України, зокрема, сприяє впроваджен‑
ню компетентнісно‑зорієнтованого підхіду до організації навчально‑виховного процесу.

Проблема компетентністного підходу в освіті знаходиться у центрі уваги багатьох 
учених, зокрема: л.і. анциферової, і.і. Бабина, г.о. Бала, С.я. Батишева, В.і. Байден‑
ко, н.м. Бібіка, Б. Блума, С.г. Вершловського, і.г. галяміна, ж. Делора, о.а. Дуба‑
сенюка, і.а. Зімньої, і.а. Зязюна, П. Згаги, Є.а. Клімова, В.а. Козирєва, н.В. Кузьмі‑
на, я.і. Кузьмінова, л.л. любімова, м.В. ларіонова, В.а. Кушніра, В.В. Тихомирова, 
Т.П. Пєтухова, л.П. Пуховської, н.Ф. Радіонова, о.о. Реана, В.а. Сухомлина, В. Хут‑
махера, а.В. Хуторського, і.П. ящука та ін.

Компетентнісний підхід у системі освіти має інноваційний характер, альтернативний 
системі освіти, яка панувала в радянській педагогіці — «знання — уміння — навички» 
(ЗУн). Він тісно пов’язаний з особистісно‑соціально‑діяльнісним компетеністним 
підходом при підготовці фахівців до майбутньої професійної діяльності; передбачає 
взаємну обумовленість становлення особистості, соціуму та діяльності у навчально‑ви‑
ховному процесі через його особистісний, соціальний і діяльнісний аспекти; розвиток 
й формування певних видів та підвидів компетентностей та систематичне удоскона‑
лення їх.

його головною ідеєю є підсилення практичної орієнтації освіти, яка далеко виходить 
за межі традиційної «ЗУнівської» освіти. цей підхід означає переорієнтацію освіти з 
процесу на її результат у діяльністному вимірі, тобто зміщення акценту з накопичування 
нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток у тих, хто 
навчається, здатності практично діяти, застосовувати досвід та алгоритм успішних 
дій у конкретних життєвих та професійних ситуаціях. Такий підхід дозволяє готувати 
фахівців компетентних та конкурентоспроможних, які зможуть відповідати реальним 
запитам швидко змінюваного ринку праці й мати потенціал для швидкої адаптації як 
професійному середовищії, так і в соціумі.

Перспективність особистісно‑соціально‑діяльнісного компетентнісного підходу 
полягає в тому, що він передбачає високу готовність і здатність випускника вищого 
навчального закладу до успішної діяльності в різних соціальних і професійних сферах 
життєдіяльності, а також до самоудосконалення та саморозвитку.
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на сучасному етапі існує низка проблемних питань правоохоронної діяльності 
мВС та ролі ВнЗ системи мВС України щодо застосування працівниками міліції 
правомірних методів та прийомів впливу на громадян. Здійснивши аналіз нормативно‑
правової бази та практики правоохоронної діяльності, наукових здобутків вчених, змісту 
навчально‑виховного процесу ВнЗ мВС України, ми визначили певні недоліки у 
організації навчально‑виховного процесу та правоохоронної діяльності, їх нормативного, 
психологічного та науково‑методичного забезпечення. Так, зокрема, на законодавчому 
рівні не визначений перелік правомірних методів та прийомів психічного впливу на 
осіб, що становлять професійний інтерес для працівників оВС.

Виникає питання: «Переконання — це правомірний метод психічного впливу? однак, 
якщо переконання буде здійснювати шляхом попередження (читай — залякування) 
осіб про їх кримінальну відповідальність у випадки надання неправдивої інформації, 
то чи буде це правомірно»? В художній літературі, в кіно та на телебаченні можна 
зустріти чисельні приклади застосування працівниками оВС сумнівних «тактичних 
прийомів» впливу, які начебто не є протиправними («я все знаю про твої злочини й 
раджу покаятися, поки не пізно», а насправді ж я не знаю нічого), але й чесними їх 
назвати важко. на нашу думку потрібно не тільки чітко прописати на законодавчо‑
нормативному рівні перелік методів та прийомів законного психологічного впливу, 
але й визначити, якими засобами слід користуватися при їх застосуванні. Для цього 
пропонується скласти робочу групу мВС України, яка би розробила та апробувала 
перелік правомірних методів, прийомів та засобів їх застосування, внесла пропозиції 
про їх нормативне закріплення на законодавчому рівні.

У навчальному плані підготовки фахівців правоохоронного профілю не передбачена 
така навчальна дисципліна як «Правомірні методи та прийоми психічного впливу». 
на нашу думку, слід не тільки надати курсантам певні знання щодо правомірних 
методів та прийомів психічного впливу на учасників кримінального процесу, але й 
різних категорій громадян, при різних ситуаціях професійної діяльності. окрім того, 
варто на практиці перевірити у них рівень умінь та здатність їх застосовувати, тобто 
сформувати певні види та підвиди компетентностей, які забезпечать ефективність та 
правомірність правоохоронної діяльності. ми вважаємо, що на цю дисципліну варто 
виділити 108 академічних годин (12 лекцій, 12 семінарських, 24 практичні заняття, 12 
год. на самостійну підготовку).

При підготовці фахівців правоохоронного профілю велика увага цілком виправдано 
приділяється вивченню навчальних дисциплін правового спрямування. але майбутнім 
працівникам оВС також необхідні знання з загальної психології та її галузей (психології 
особистості, соціальної психології, девіантології, кримінальної психології, психології 
впливу тощо). Виходячи з цього, ми вважаємо, що у навчальні плани обов’язково слід 
ввести психологічні навчальні дисципліни. Відсутність психологічних знань, зокрема, 
розуміння індивідуально‑психологічних відмінностей різних типів осіб, особливостей 
застосування нормативно визначених правомірних методів та прийомів психологічного 
впливу не буде ефективним. Курсантів треба обов’язково навчати індивідуальному 
підходу, заснованому на отриманих ними знаннях психології особистості.

Стрімка професіоналізація злочинного світу вимагає систематичного підвищення 
компетентністного рівня правоохоронців. Підвищення кваліфікації працівників оВС 
нормативно передбачено 1 раз за 5 років. чи достатньо цього при тому, що службова 
підготовка у підрозділах часто здійснюється або формально, або без урахування потреб 
самовдосконалення працівників? чи можна назвати правоохоронця професіоналом, 
якщо він не підвищує рівень власної компетентності?

У зв’язку з негативними чинниками професійної діяльності в оВС, зокрема, 
такими, як ненормований робочий час, надмірні вимоги керівництва щодо здійснення 
професійних функцій, різке омолодження правоохоронних лав тощо, доводиться 
констатувати, що професійне становлення фахівців правоохоронних органів в наш 
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час відбувається досить хаотично, ривками, безсистемно. Тобто набуває актуальності 
проблема вільного часу для самовдосконалення працівників оВС та підвищення їхнього 
професійного рівня від кваліфікованого фахівця до рівня професійної майстерності 
(«акме»). Підвищення кваліфікації потрібно здійснювати хоча б 1 раз на рік, розробляти 
та контролювати індивідуальні плани професійного зростання й враховувати результати 
самостійної роботи при просуванні працівників по службі.

ВнЗ системи мВС на сьогодні не мають нормативно затвердженої освітньо‑
кваліфікаційної характеристики фахівців певних напрямків підготовки. Виникають 
питання: «якої моделі фахівця ми підтримуємося? Кого ми готуємо? чи достатньо 
курсанту випускного курсу складати тільки випускні іспити, що перевіряють тільки 
рівень знань?» Тобто, на сьогодні набуває проблема реформування системи вищої 
освіти у напрямку оцінки рівня професійних досягнень курсантів. Тобто ми повинні 
перевіряти не тільки рівень знань курсантів, а ще й рівень умінь, навичок та здатності 
випускників, відразу безболісно приступити до здійснення правоохоронних функцій.

на нашу думку, під час навчання фахівець повинен пройти три рівня розвитку 
компетентностей — початковий (с початку навчання, тобто на 1‑2 курсах), середній 
(3‑4 курс навчання) та достатній (перед закінченням ВнЗ). Початковий рівень вказує 
на свідому компетентність (коли особа знає, що входить у систему оВС і розуміє зміст 
майбутньої діяльності та починаєте практикувати при проходженні практики). Серед‑
ній рівень вказує на поступовий перехід свідомої компетентності у несвідому; при ць‑
ому свідома та несвідома компетентність якби знаходяться на одному рівні. Достатній 
рівень розвитку компетентностей передбачає переважання несвідомої (коли практичні 
навички повністю інтегровані, «вбудовані» у поведінку особи, й їй не потрібно задуму‑
ватися над тим, що вона робить) компетентності над свідомою.

на сьогодні працівники оВС не відчувають належної соціально‑правової захище‑
ності, матеріальної зацікавленості, престижності їх праці. Тому в органах та підрозділах 
внутрішніх справ спостерігається відтік кваліфікованих фахівців у комерційні структу‑
ри, органи прокуратури, адвокатуру тощо. Сказане означає, що залишається актуаль‑
ною проблема соціальної та правової захищеності працівників оВС. якщо працівник 
буде гарантовано захищений з боку держави, відчувати конкуренцію, то він по‑іншому 
буде ставитися до своїх професійних функцій та дбати про постійне підвищення рівня 
кваліфікації.

Таким чином, особистісно‑соціально‑діяльнісна компетентність фахівців право‑
охоронного профілю є однією з головних передумов забезпечення прав людини. ми 
вважаємо, що якісне реформування системи освіти, її переорієнтація з процесу на її 
результат сприятиме професіоналізації працівників оВС, зміцненню правопорядку та 
покращанню іміджу міліції.
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Катерина Левченко

проблеми в роботі громадсьКих рад з прав людини

1. ЗВіДКи Вони ВиниКають?

Протягом 2006‑2009 років в різних областях, а також на рівні мВС України, бага‑
тократно поставали проблемні питання в діяльності громадських рад мВС та УмВС 
України з питань забезпечення прав людини, пов’язані як із звітністю щодо роботи за 
минулі роки, так і з ротацією членів ради, включення нових членів, або виключення 
«старих», формуванням напрямків роботи, організацією поточної роботи тощо.

ці проблеми десь вже вирішені, десь затухли до нового спалаху, десь перейшли на 
рівень конфлікту, а в деяких областях ще чекають свого часу. і зрозуміло, що вони бу‑
дуть виникати в різних проявах, формах, з різним рівнем гостроти, оскільки торкаються 
складних питань діяльності як міліції, так і організацій правозахисного руху в Україні.

можна називати різноманітні чинники появи таких проблем. Вони неодноразово 
називалися і під час проведення засідань громадських рад, і під час дискусій (як серед 
представників громадських організацій, так і з працівниками міліції), і під час семінарів 
з питань організації роботи громадських рад та мобільних груп, які проводилися при 
підтримці Фонду Відродження та оБСЄ, і в приватних бесідах.

Серед них одними з важливих є такі чинники. Порядок їх наведення не стосується 
значущості кожного з них.

1. громадські ради мВС та УмВС із забезпечення прав людини — це абсолютна 
нова форма взаємодії правоохоронного органу та громадських правозахисних органі‑
зацій. Подібних рад не було на момент їх створення в жодному відомстві, не існує, 
наскільки мені відомо і сьогодні. громадська рада мВС України, а також громадсь‑
кі ради в областях, не є аналогом або копією громадських колегій, з якими їх часто, 
але абсолютно безпідставно намагаються порівнювати або ототожнювати. оскільки я 
безпосередньо стояла у джерел формування та створення таких громадських рад ще в 
2005 році, то можу відповідально заявляти, що ідея їх створення полягала в необхід‑
ності налагодження постійних форм співпраці міліції з правозахисними громадськими 
організаціями для покращення ситуації із захистом прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ України. Про подібні механізми співпраці міліції та громадських ор‑
ганізацій мова не йшла до 2003‑2004 років. Керівництво мВС відмовлялося від зустрі‑
чей з міжнародними та правозахисними організаціями, факти порушення прав людини, 
які наводилися в їх доповідях, не визнавалися. Працюючи радником міністра з прав 
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людини у другій половині 2005 р., я займалася підготовкою засідання круглого столу, 
до участі в якому планувалося запросити керівників відомих правозахисних організа‑
цій, а також членів колегії мВС України. Під час підготовки цього заходу, ідея круг‑
лого столу як одномоментної зустрічі, за ініціативою Юрія Віталійовича, переросла до 
ідеї необхідності постійної системної роботи, що стало виявом розуміння «об’єктивної 
необхідності» цього процесу, який раніше або пізніше знайшов би своє втілення в ор‑
ганізаційних формах. Саме формою такою постійної роботи була обрана громадська 
рада з прав людини. Положення про громадську раду мВС України готувалося спіль‑
но з громадськими організаціями, які були запрошені мВС до громадської ради. го‑
тувався також регламент роботи, положення про уповноважених за напрямками тощо. 
але готувалося це все без «переписування» з інших джерел, документів, оскільки пере‑
писувати не було звідки. Так з’явився оригінальний документ, затверджений наказом 
міністра. але ця оригінальність не захистила його від недоліків, від того, що не всі речі 
були в ньому прописані. Повторю, що вивчати досвід інших структур було неможливо 
в силу його відсутності.

2. новизна форми взаємодії міліції та правозахисних організацій призвела до того, 
що не всі питання були відображені в нормативних документах — Положенні, Регла‑
менті тощо. Про деякі питання взагалі під час складання документів не було й думок 
(бо не було напрацьованої практики), деякі не знали, яким чином сформулювати (на‑
приклад, термін перебування у раді) і залишили «на потом». Тому другий чинник про‑
блем, які виникають сьогодні, — це недосконалість нормативно‑правового забезпечен‑
ня діяльності громадських рад, відсутність чіткої процедури ротації членів, виключення 
за бездіяльність, переформовування тощо. Відсутність процедури — вдалий ґрунт для 
конфліктів. частково це питання піднімалися на засіданнях громадської ради мВС Ук‑
раїни (в одному з передостанніх її рішень, які можна знайти на сайті мВС України). 
частково — відображені в практичному посібнику щодо діяльності громадських рад, де 
ці проблемні питання аналізуються, і наводяться можливі варіанти їх вирішення. але 
посібник — не є нормативним документом, він не регламентує роботу «від а до я». 
Так, були дискусії і з приводу ротації в громадській Раді мВС України, де громадська 
частина рекомендувала виключити олеся Донія та ігоря Попова, як тих, хто не працює 
в раді, не відвідує засідання (не участь у двох поспіль засіданнях без поважних причин 
розглядається як одна з підстав для виключення). але питання не було вирішене оста‑
точно, оскільки названі члени Ради не погодилися з оцінкою їх роботи іншими і були 
категорично проти виключення. Ситуацію залишили «на потом», оскільки у нас було 
багато робочих питань і ніхто не бажав занурюватися у абсолютно безперспективний 
для всіх конфлікт. але вона залишилася. і як у тому фільмі: далі буде. Є проблеми з ро‑
тацією в Дніпропетровську, в Харкові, в Сумах. можна наводити й інші приклади, але 
вони ілюструють тезу про недоліки в документах.

3. окремим чинником назву не просто невизначеність деяких важливих положень 
в документах, але й невизначеність їх в теорії. на деякі питання і сьогодні ми не маємо 
відповіді, потрібні круглі столи, семінари, втручання науковців, громадськості. що за‑
важає визначити ці питання? їх складність — це по‑перше. Поява деяких тільки остан‑
нім часом — по‑друге. Суперечності в баченні — по‑третє. може щось ще, але точно, 
не наше небажання. і такі питання стосуються не тільки меж повноважень громадсь‑
ких рад, але й відповідальності кожного. а як її виміряти? невизначеність є навіть в 
назві — «громадські ради мВС». Так, склад затверджується наказом міністра (або на‑
чальника УмВС), але з подачі громадських організацій. а якщо рада не працювала і не 
збиралася? чия має бути ініціатива — міліції чи громадськості? чи можна рекоменду‑
вати членів організації, які не входять до громадської ради? як не зробити її закритою 
установою тих, хто має посвідчення? як зробити працюючою, такою, що дійсно до‑
помагає міліції дотримуватися прав людини, а не вирішує свої власні питання завдяки 
доступу до керівництва? Всього не пропишеш в документах, бо є ще мотивація роботи, 
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місія організацій, які представлені в раді, і люди, які стоять за ними та мають бажання 
змінювати ситуацію на краще. але є й ті, хто отримавши посвідчення, за два роки жод‑
ного разу не телефонував або проявляв ініціативу. що робити в таких випадках? При 
прийнятті будь якого рішення в конфліктній ситуації завжди будуть незадоволені.

4. четвертий чинник — неочікувані наслідки реалізації існуючих положень. що 
мається на увазі? наведу приклад. існує рекомендація щодо затвердження списку 
членів мобільних груп з питань моніторингу дотримання прав людини в діяльності ор‑
ганів внутрішніх справ на засіданні громадської ради відповідної області. Для чого було 
запропоноване таке положення? Зауважу, що під час формування першого (№ 286) та 
другого (№ 583) наказів міністра про діяльність мобільних груп, такого положення не 
було. ідея авторів цього положення полягала в пошуку механізму наближення роботи 
мобільних груп та громадських рад як двох різних, але тим не менш пов’язаних інстру‑
ментів моніторингу дотримання прав людини в діяльності міліції. окрім того, таким 
чином гарантувалася присутність представників громадських організацій в мобільних 
групах, оскільки в деяких областях до роботи таких груп взагалі не залучалися право‑
захисники. механізм затвердження списку мобільної групи громадської радою з точки 
зору його ініціаторів гарантував присутність правозахисників, що є необхідною умо‑
вою його функціонування. на практиці в деяких областях вийшло наступне: там, де не 
працювали громадські ради, начальники УмВС і не підтримували роботу мобільних 
груп, аргументуючи тим, що не можуть затвердити їх список при відсутності громад‑
ських рад — гарний аргумент, щоб не робити справу. або інша ситуація — коли існу‑
ючі члени громадської ради в одній з областей категорично відмовляються затвердити 
кваліфікованого монітора, що пройшла навчання на семінарах оБСЄ, ХПг, Харківсь‑
кого інституту соціальних досліджень з питань організації роботи мобільних груп, мала 
досвід таких виїздів тому, що вона не подобається співголові та деяким іншим членам 
ради. Зрозуміло, що формулюючи положення про затвердження списків мобільних груп 
громадськими радами, таких наслідків розробники не очікували. але отримали. і жит‑
тя демонструє щодня підтвердження слів гете «Суха теорія мій друже, але древо життя 
пишно зеленіє…».

5. П’ятий чинник — нерозуміння (або недостатнє розуміння) сутності та важливості 
громадських рад. При чому це має місце як з боку громадських організацій, так і як з 
боку правоохоронних органів. Таке нерозуміння зустрічається скрізь. і має багато виявів. 
один з них — відповідь на питання, кому потрібні громадські ради. Причому, що ціка‑
во, кожна із сторін (нерозуміючих), вважає, що громадські ради потрібні не їй, а іншій 
стороні. міліція — що це потрібно громадськості, а деякі громадські організації — що 
це потрібно міліції. якщо ж ці громадські ради нікому не потрібні — то так і органі‑
зована робота (а точніше її відсутність), що за два роки не було жодного засідання, що 
потрібні лише посвідчення, що не ведеться документація, що не обрані напрямки ро‑
боти та відповідальні за них. і в такій ситуації варто повторити, що громадські ради 
потрібні і міліції, і громадським організаціям. не буду вимірювати на терезах — кому 
більше. якщо потрібні, це вже важливо. але багато разів я переконувала працівників 
міліції в тому, що міліції вкрай потрібні громадські ради. і переконала. і не тільки, і не 
стільки для того, щоб звітуватися перед міжнародними організаціями (бо в Україні про 
це мабуть і звітуватися не перед ким, а деякі силові структури ще й критично ставлять‑
ся до таких форм співпраці з громадськістю), а для того, щоб міліція виконувала врешті 
решт свій головний обов’язок — захищала права громадян, а не порушувала їх на кож‑
ному кроці, щоб вона не видумувала сумнівні показники щодо співпраці з населенням, 
а реально працювала з тією частиною, яка об’єднана в громадські організації тощо. 
мої аргументи «навіщо громадські ради потрібні міліції» наведені у вже згадуваному 
посібнику про роботу громадських рад. Там їх близько двадцяти. навіть підрозділ має 
таку назву: навіщо громадські ради потрібні міліції. але вперше в Дніпропетровську в 
липні 2008 р. я зустрілася з ситуацією, коли потрібно було переконувати представників 
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громадських організацій в тому, що громадські ради потрібні саме їм. Боюся, що на 
той момент не зовсім справилася з такою задачею, але після цього з’явилися додаткові 
аргументи на користь того, що громадські ради потрібні громадським організаціям. 
З’явилися, але також розумію, що вони не будуть в нагоді, якщо у членів громадських 
рад буде (повертаючись до початку абзацу) розуміння сутності та важливості громад‑
ських рад. громадська рада — дорадчо‑консультаційний орган, як про це говориться в 
положенні. і далі ж розтлумачуються завдання, цілі, форми роботи. Знаю, що особовий 
склад мВС мало знайомий з цим наказом (№1243 від 2005 р.), хоча вже декілька разів 
ставилося це завдання. Сподіваюсь, що члени громадських рад від громадськості тут 
виявляють більшу зацікавленість.

нерозуміння сутності роботи громадських рад виявляється і у формалізмі, бюрок‑
ратії, непідготовленості питань, неконструктивності або повному відсутності рішень, 
підміні діяльності правозахисників вимогою постійних перевірок діяльності працівни‑
ків оВС тощо. Прикро те, що така ситуація непорозуміння грає проти тих, хто дійсно 
прагне розбудувати співпрацю, вирішити конкретні проблеми, працювати спільно на 
захист прав громадян. Для противників громадських ініціатив як в середині системи, 
так і ззовні, кожен наш програш — крупний виграш, аргумент на користь того, що це 
все дрібниці, іграшки, що громадянське суспільство не готове і не може співпрацюва‑
ти з правоохоронними органами, а система оВС — вона ніколи не буде підконтрольна 
суспільству.

6. шостий чинник — інформаційний. Від початку створення громадської ради мВС 
України з питань забезпечення прав людини, було домовлено серед представників гро‑
мадськості про створення електронної розсилки rada_mvs та листування через розсил‑
ку. аргументи на користь того, що це найкращий спосіб листування — оперативність, 
доступність, прозорість, швидкість, низька вартість (для користувачі інтернетом) тощо. 
Документи, проблемні питання, важливі питання, конфлікти, інформація тощо все це 
мало б розсилатися через розсилку. і так спочатку і було. До неї мали бути підключені 
усі члени громадських рад в областях (від громадських організацій). але, з одного боку, 
з’ясувалося, що багато з членів громадських рад не підключені, не читають розсилку, 
не мають і не мали доступу до важливої інформації. а з другого боку — розсилка пос‑
тупово перетворилася на інструмент з’ясування особистих відносин із взаємними обра‑
зами, вона засмічена повідомленнями, які взагалі не стосуються питань прав людини в 
роботі мВС. обговорення порушень прав людини з боку органів внутрішніх і заходів 
щодо їх усунення перейшло на відверте цькування оВС в цілому з використанням об‑
разливих висловів. В результаті ця розсилка перетворилася на інформаційний смітник 
і практично вмерла, нею користуються одиниці.

7. Конфлікти і проблеми з роботою громадських рад стали особливо помітними на‑
весні 2008 року. З чим це пов’язане? як не дивно це лунає — з намаганням активізува‑
ти їх роботу, створити заново або переформовувати громадські ради в тих областях, де 
вони взагалі не працювали, існуючи виключно на папері. і така активізація пов’язана з 
роботою Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внут‑
рішніх справ та помічників міністра з прав людини. Там де і досі не почалася робота 
по оновленню складу непрацюючих громадських рад, там і зараз не існують конфлік‑
ти. Така ситуація може і влаштовує когось, але тих, хто хоче, щоб робота була і велася 
за конкретними напрямками — однозначно ні. Поставлю питання, скільки рад мають 
звіти про свою роботу або готові прозвітуватися? ми пропонували таблицю для кількіс‑
них показників, розуміючи, що це лише одна сторона медалі, але досить показова. але 
десь вона затонула в листуванні, так і не знайшовши конкретної реалізації. які ради 
працювали в 2006‑2008 та роках? можна перелічити області, з яких є інформація, але з 
деяких — відсутня. Саме тому, з приходом помічників міністра з прав людини їм було 
поставлене завдання про оновлення складу громадських рад, запрошення до роботи в 
них активних організацій тощо. Ситуацію потрібно було змінювати. але на тлі цього 
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завдання з’явилися провокації на кшталт «міліція позбавляється активних правозахис‑
ників в громадських радах», «йде перезавантаження рад, куди прийдуть лише лояльні 
міністру люди» тощо. але смисл такого «перезавантаження» — інший. Дати можливість 
працювати громадським радам. Підібрати людей, які будуть працювати за конкретни‑
ми напрямками, надавати допомогу громадянам і міліції, яка потребує більше знань 
про права людини. але «перезавантаження» передбачає, що хтось, хто був раніше, але 
не працював, може позбутися місця у раді (навіщо воно, правда, не зрозуміло, якщо 
робота не велася), а хтось прийде новий. навколо нових членів — найбільше конфлік‑
тів. Вони індивідуальні в областях. але варто не забувати, що громадська рада — це не 
закритий клуб колишніх членів, які думають пускати інших, чи ні (а така ситуація, на 
жаль, присутня), забуваючи про інтереси громадян та інших організацій. Завдання гро‑
мадської ради — широке залучення представників різних правозахисних організацій до 
роботи.

мабуть, є ще й інші чинники. можна говорити про особисті стосунки, про рівень 
знань в галузі прав людини, про силу правозахисного руху в областях, про готовність 
до конструктивної роботи, про вміння (невміння) комунікації та вирішення конфліктів. 
не всі ми подобаємося один одному, не завжди вміємо безболісно вирішувати конф‑
лікти, не кожен раз готові вислухати протилежну сторону. і цього не в силах змінити 
громадські ради. Така ситуація була, є й буде. але навіть в ній варто подивитися на 
головне — на допомогу громадянам, на те, що зроблене та робиться конкретне, на те, 
яким чином можна вдосконалювати або налагоджувати взаємодію і саме таким чином 
оцінювати роботу.

2. КоМУ Вони потРіБні?

Справді, кому потрібні громадські ради із забезпечення прав людини в діяльності 
органів внутрішніх справ? це ж додаткове навантаження для міліції, це необхідність ро‑
бити нову справу або грати за новими правилами, що для працівників усталеної систе‑
ми зовсім нелегко. це ж необхідність працювати більше, ніж було під час їх відсутності, 
це рупор критики як на адресу конкретного органу чи підрозділу внутрішніх справ, так 
і конкретної особи. це додаткові папери, накази та розпорядження і додатковий час, 
це робота, що не зовсім чітко прописана у функційних обов’язках. це необхідність об‑
говорювати наболіли проблеми з людьми, які в системі не працюють і не завжди їх ро‑
зуміють. це купи бруду, які можна за цю роботу прочитати про своїх колег та про себе. 
це саме так з точки зору пересічного працівника міліції.

Робота в громадській раді — це також додаткове навантаження і для громадських 
організацій. необхідність спілкування з людьми, які не зовсім і не завжди розуміються 
на тому, що таке права людини, та й не вважають їх головними у своїй діяльності. це 
необхідність переконувати когось у своїй правоті, певною мірою натикаючись на мур 
нерозуміння це необхідність повторювати одне й те ж саме багато разів, поки досту‑
каєшся до того, хто тебе почує. це також необхідність освоювати нові сфери роботи 
(мобільні групи з питань моніторингу дотримання прав людини в діяльності оВС, на‑
приклад, які з’явилися нещодавно і є новою формою роботи).

от і виникає питання, кому потрібні такі громадські ради. Запитаєте, у кого вини‑
кає? У мене, наприклад. Бо будучи в Дніпропетровську, я почула вперше, що громад‑
ські ради не потрібні громадським організаціям. може, хтось так думає й в інших ре‑
гіонах. Така позиція ускладнює порозуміння між громадськістю та міліцією.

можете сказати, потрібні начальникам УмВС, помічникам міністра з прав лю‑
дини, управлінню моніторингу дотримання прав людини в діяльності оВС — бо всім 
звітуватися, про їх роботу, бо у всіх в положенні або функційних обов’язках десь щось 
про них згадується. але я не про звіти. Вони важливі, бо певною мірою дають мож‑
ливість оцінити як результати, так і проблеми. я про суть, про роботу.
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Коли в 2006‑2007 роках проходили перші семінари для відповідальних секретарів 
та голів громадських рад, на них формулювалися аргументи (як переконувати місцеве 
керівництво) з приводу важливості створення та підтримки громадських рад для міліції. 
ми їх пропонували обговорювати в відомчих Змі, використовувати під час зустрічей, 
повторювати на засіданнях (де вони вже відбувалися). Тоді були сформульовані на‑
ступні аргументи (повторюю, для міліції). аргументи формулювалися без патетики та 
піїтики — на кшталт, мовляв, міліція без цього не може існувати. Без цього не може 
суспільство. намагалися говорити про речі суто практичні, зрозумілі, відштовхуючись 
від існуючих документів, програм, планів, які є у різних підрозділів міліції.

1. громадська рада може бути рупором УмВС. це інструмент комунікації між гро‑
мадськістю, правозахисниками, працівниками міліції, механізм отримання інформації 
з перших рук від населення про роботу міліції, можливість відпрацювання прозорих 
стосунків міліції та населення.

2. через громадську раду здійснюються програми покращення іміджу міліції, дові‑
ри населення. Робота громадських рад є механізмом наближення міліції та населення, 
механізмом роз’яснення завдань, проблем та досягнень міліції.

3. через громадську раду може покращуватися співпраця із Змі.
4. через громадські ради можна захищати права співробітників оВС.
5. громадська рада — це також використання ресурсів громадськості (людських, 

матеріальних, технічних тощо) для роботи оВС.
6. громадська рада — це також розподіл відповідальності за прийняття рішень, які 

стосуються роботи з населенням.
7. Робота громадської ради стимулюватиме працівників оВС в дотриманні прав 

людини.
8. через громадську раду працівники оВС можуть отримувати сучасні знання та 

інформацію, особливо в галузі прав людини, в тому числі шляхом проведення тренін‑
гів, семінарів тощо.

9. Співпраця з громадськими радами — це вияв реформування міліції, здійснення 
процесів демократизації правоохоронної діяльності.

10. громадські ради займаються також питаннями порушення прав працівників 
оВС, які є дуже актуальними, але певною мірою закритими.

11. громадська рада — це можливість делегування певних функцій оВС громадсь‑
кості.

12. громадська рада — це також можливість оперативного отримання інформації 
керівником відповідного УмВС для відповідного реагування.

13. це також формування груп підтримки та лобіювання інтересів оВС (наприклад, 
стан іТТ, необхідність та пошук коштів на їх ремонтування).

14. громадські ради — це інструмент формування та підвищення правової культури 
населення.

15. громадські ради — це можливість покращити кадрову роботу міліції.
16. це можливість покращення соціально‑психологічного клімату в підрозділах 

оВС, за рахунок захисту прав працівників оВС.
і ці аргументи почали працювати. ми їх використовували і продовжуємо вико‑

ристовувати. і громадські ради запрацювали. цікаво, що коли у травні 2008 року Ук‑
раїна звітувалася в Раді оон з прав людини з універсальною періодичною доповіддю 
про стан дотримання прав людини в Україні, в обговоренні виступили представники 
двадцяти шести країн, і двадцять три з них в якості позитивного досвіду відзначали до‑
свід мВС України по створенню мобільних груп та громадських рад. Завдяки такому 
втручанню міжнародної спільноти досягнення мВС стали відомі і представникам ін‑
ших українських відомств, в тому числі, що дуже важливо, генеральній прокуратурі та 
міністерству юстиції. а саме прокуратура на місцях нерідко виступає проти такої «са‑
модіяльності» мВС як співпраця з громадськістю (особливо при відвідуванні іТТ).
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але повернемося до того, кому ж потрібні все ж таки громадські ради.
моє переконання в тому, що вони дуже потрібні громадським організаціям для ро‑

боти, реалізації місії, програм, цілей.
Звертаючись сьогодні до переліку аргументів, якими можна переконувати праців‑

ників міліції, стає очевидним, що більшість з них актуальна і для громадських органі‑
зацій.

1. Бути рупором УмВС для громадськості неважливо. але використовувати громад‑
ську раду як інструмент комунікації між громадськістю та працівниками міліції — дуже 
важливо. Розглядати її як можливість відпрацювання прозорих стосунків міліції та 
населення — також.

2. імідж міліції — це певний штамп, але й досі популярний. Тут не місце говорити 
про те, що імідж телевізійними програмами без боротьби із злочинністю та захисту прав 
громадян не покращиш, бо це й так зрозуміло. а ось той факт, що робота громадських 
рад є механізмом наближення міліції та населення, механізмом роз’яснення завдань, 
проблем та досягнень міліції (в разі, коли Рада працює), складно заперечувати.

3. через громадську раду може покращуватися співпраця із Змі, в тому числі, ві‑
домчими. Додаємо одне слово — про відомчі засоби масової інформації, і цей аргумент 
може використовуватися представниками громадських організацій. навіть якщо відом‑
чі Змі не дуже популярні в народі, не мають великого накладу, вони розповсюджують‑
ся серед особового складу. а це означає, що через нього можна донести свої думки та 
ідеї.

4. Робота громадської ради стимулюватиме працівників оВС до дотримання прав 
людини. Хіба це не аргумент для правозахисника! це ж виконання місії, завдань, цілей 
правозахисної організації, як вони сформульовані в статутах у багатьох організацій. на‑
віть і без статуту — це головне, для чого «всі ми тут сьогодні зібралися». але не сама 
по собі. а тільки коли буде робота: прийом громадян, відкрита громадська приймаль‑
на, вивчення думки населення про роботу міліції, виїзди мобільних груп, організація 
та проведення навчань з прав людини для працівників міліції, експертиза та аналіз ві‑
домчих правових документів, допомога в розробці нових відповідно до правозахисних 
стандартів тощо (тут можна згадувати усі напрямки роботи). Варто, щоб такі напрямки 
були у громадських організацій.

можете навести контраргумент: чхати хотіли міліціонери (ну, не всі, зрозуміло) на 
права людини та громадські ради. не тільки хотіли, але й хочуть зараз. Свято віруючи 
в те, що громадські ради скоро закінчаться, які закінчувалося багато добрих (і не тіль‑
ки) починань в діяльності міліції. і знову можна буде працювати, як раніше. щоб не 
закінчувалися ради, шукайте ще й додаткові аргументи, шановні колеги, навіщо вони 
вам потрібні.

5. через громадську раду працівники оВС можуть отримувати сучасні знання та ін‑
формацію, особливо в галузі прав людини, в тому числі шляхом проведення тренінгів, 
семінарів тощо. ну, про навчання та тренінги можна говорити багато. Вони необхідні. 
і меж цієї необхідності не видно навіть за обрієм. міжнародна амністія провела багато 
занять з питань расизму та ксенофобії, ХіСі та ХПг — з організації роботи мобільних 
груп, запобігання катуванням тощо, ла Страда — захисту прав неповнолітніх. можна 
навести й інші приклади. і якраз громадські ради — це можливість перевести бажання 
організацій щодо проведення навчань у практичну площину. Так що успіхів в цьому!

6. не будемо тримати осторонь і правову культуру населення (п. 14 в аргумен‑
тах для працівників міліції на користь громадських рад: це інструмент формування та 
підвищення правової культури населення). Здається, тут все зрозуміло.

Головне: Громадські ради — це інструмент взаємодії. Сокирою можна вбити, а мож‑
на наколоти дрова. олівцем зробити малюнок, або пирнути у око. Продовжувати? 
один і той самий предмет, інструмент, механізм можна використовувати по‑різному. 
Так саме і з громадськими радами. може, посвідчення потрібні для того, щоб пока‑
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зувати працівникам Даі (таке також є)? а комусь, щоб вирішувати свої власні пи‑
тання з керівництвом, доступ до якого завдяки засіданням (якщо відбудуться, і якщо 
воно — керівництво — туди прийде) полегшується.

можна просто послухати звіти керівників підрозділів оВС. як на нараді. мож‑
на посперечатися. можна побити горшки. можна перекрутити зміст зустрічі у пресі. 
можна пообіцяти і не зробити. можна багато чого. але чи потрібне воно все таким 
чином? може, попрацювати над втіленням в життя ідеальних моделей? життя буде ко‑
регувати, але щось та залишиться.

3. фоРМУВання пеРСональноГо СКлаДУ та ВіДпоВіДальніСть За РоБотУ

Кадрова політика формування громадських рад залишається одним з найскладні‑
ших питань. і якщо навколо деяких проблем вже точилися дискусії, і вироблені підхо‑
ди, бодай альтернативні, до їх розв’язання, то разом з цим існує низка питань, які вза‑
галі залишаються terra incognita у співпраці громадськості з органами внутрішніх справ.

аналіз документів, які регламентують роботу громадських рад при інших право‑
охоронних органах, показує, що і в них розглянуті нижче проблеми навіть не підніма‑
ються.

Відсутність регламентації таких важливих кадрових проблем зовсім не є результа‑
том якось умислу, халатності або недалекоглядності авторів, які складали їх. Беручи 
безпосередньо участь в розробці документів, які регламентують роботу громадської 
ради, маю наголосити на тому, що то був дуже складний процес: фактично вперше 
створювалися подібного роду документи. Досвіду роботи подібних громадських рад в 
інших відомствах або країнах також не було (і мабуть, не існує до сьогоднішнього дня). 
Саме відсутність досвіду і обумовило те, що велика низка проблем залишалася не про‑
писаними.

членство в Громадській Раді. Відповідно до положення про громадську раду мВС 
України з питань забезпечення прав людини, до складу Ради можуть включатися пред‑
ставники органів законодавчої, виконавчої, судової влади, Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини, представники органів місцевого самоврядування, представники 
громадських організацій правозахисного спрямування, засобів масової інформації, на‑
уковці (п. 4.2.).

Практика формування персонального складу Ради при мВС в 2005‑2006 рр. скла‑
лася таким чином, що головна приділялася представникам громадських правозахисних 
організацій. В ситуації з тематичним обмеженням роботи громадської ради лише пи‑
таннями дотримання та забезпечення прав людини (що для міліції є фактично не обме‑
женням, а покриттям майже усіх сфер професійної діяльності) залучення до членства в 
громадських радах представників бізнес‑структур, інших, не пов’язаних з дотриманням 
прав людини, організацій є недоцільним.

У процесі підготовки документів, які регламентують діяльність громадської ради з 
питань забезпечення прав людини, під час дискусій були сформульовані та реалізовані 
наступні принципи формування списочного складу громадської ради:

1. Змішане членство — участь у роботі громадської ради як представників громад‑
ських правозахисних організацій, так і керівництва оВС.

2. чисельна перевага представників громадських організацій перед представни‑
ками оВС, приблизно у пропорції 2/3 — представників правозахисних організацій, 
1/3 — представників оВС.

3. «громадська частина» громадської ради має складатися виключно з представни‑
ків правозахисних громадських організацій, або іншими словами — громадських ор‑
ганізацій правозахисного спрямування.

Пояснімо названі вище принципи.
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щодо змішаного членства, то на першому засіданні і навіть під час створення така 
новація викликала досить негативне ставлення з боку представників громадських пра‑
возахисних організацій. Воно обумовлювалось тим, що громадська рада має складатися 
з представників громадськості, а не того органу, при якому громадська рада створюєть‑
ся. але думка міністра внутрішніх справ була іншою — до громадської ради необхідно 
залучати заступників міністра для того, щоб вони брали фахову участь у обговоренні 
усіх поставлених питань, щоб можна було відразу реагувати на факти порушення прав 
людини, і для того також, щоб був реальний діалог між представниками громадськості 
та керівництва міністерства. названі вище аргументи лунали досить переконливо, і 
тому з ними погодилися представники громадських організацій, настоюючи лише на 
тому, щоб вони знаходилися у чисельній більшості, порівняно з представниками мініс‑
терства.

Таким чином був реалізований принцип зацікавленості сторін.
ще один важливий момент, який потребує пояснення. громадська рада з питань 

забезпечення прав людини не є простим аналогом громадських колегій, які створю‑
ються при різних міністерствах, і намагання створення якої було у мВС в 2004 р. До 
членства в ній були залучені артисти, спортсмени, бізнесмени, ветерани органів внут‑
рішніх справ, релігійні діячі, відомі особи тощо. Діяльність громадської ради є при‑
нципово сконцентрованою на питаннях порушення (дотримання) прав людини в діяль‑
ності органів внутрішніх справ. ця проблематика охоплює майже усі аспекти роботи 
української міліції.

Тому до членства в громадській Раді запрошувалися виключно представники гро‑
мадських правозахисних організацій.

Важливо також, щоб в громадських радах були присутні представники правозахис‑
них організацій, які працюють в різних галузях прав людини — права затриманих, сво‑
бода мирних зібрань, захист прав дітей, жінок, мігрантів, біженців, переміщених осіб 
тощо.

Практика формування персонального складу громадської ради при мВС України 
наприкінці 2005 р. показала, що ініціатива по включенню конкретних осіб до спис‑
ку членів громадської ради належала: міністру внутрішніх справ, Раднику міністра 
з прав людини та гендерних питань, представникам (керівникам) правозахисних ор‑
ганізацій, які виходили з ініціативами щодо співпраці з мВС України і мали подібний 
досвід. а як має бути потім? особливо в ситуаціях, коли громадські ради в регіонах 
не працювали протягом попередніх років (будь‑то з‑за небажання керівництва міліції 
або не активності громадської частини), не проводилися засідання тощо. Так і виник‑
ла проблемна ситуація в Запоріжжі, коли після двох років бездіяльності громадської 
ради (не звинувачуючи нікого в цьому випадку) стало питання про активізації її робо‑
ти та необхідність включити працюючі організації. Помічник міністра з прав людини 
в області дав декілька прес‑ конференцій з цього приводу, розшукував за існуючими в 
старих списках складу громадської ради контактами її членів, і запросив представників 
тих організацій, хто відгукнувся. ніде не прописано, яким чином крок за кроком ма‑
ють поводитися в таких ситуаціях відповідальні за цю роботу від УмВС. Тому спільно 
потрібно вирішити цю проблему, щоб вона не виникала на майбутнє.

Кількісний склад Громадської ради. Відповідно до Положення, кількість членів Ради 
визначається міністром (п. 4.3.). В областях — відповідно начальником УмВС. чи є 
це порушенням демократичних принципів? Скоріше ні, ніж так. громадська рада існує 
при УмВС, і тому керівник відповідного підрозділу і визначає її кількість. але громад‑
ськість завжди може впливати на цей процес. що неодноразово доводилося на прак‑
тиці. В процесі дискусій під час формування установчих документів громадської ради 
виробилася позиція, що в громадській Раді мВС України має бути 25‑30 членів.

що стосується кількості членів громадських рад при УмВС в областях, кількіс‑
ний склад коливатиметься навколо 15‑20 осіб. Саме такі рекомендації щодо кількісного 
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складу надавалися під час формування обласних рад в регіонах. але ніхто не забороняє 
21 чи 23 чи інше число. головне, щоб була в цьому «целесообразность».

Критерії членства та вимоги до членів Громадської ради. якщо ми відкриємо та ре‑
тельно прочитаємо положення про роботу громадської ради при мВС України з пи‑
тань забезпечення прав людини, то ми знайдемо в ньому лише опис прав та обов’язків 
членів громадської Ради. але жодного слова не йдеться ані в цьому документі, ані в ін‑
ших щодо вимог до членів громадської ради.

Практика показала, що громадські ради будуть працювати активно в тому випад‑
ку, якщо до їх складу входять ініціативні представники правозахисних організацій, які 
здійснюють свою роботу за конкретними напрямками правозахисту.

Під час семінару відповідальних секретарів громадських рад було запропоновано 
записати в Положення про громадську раду (пункт щодо членства) вимогу для потен‑
ційних членів (кандидатів в члени громадських рад) надавати наступну інформацію:

— статутні документи, в яких міститься інформація про місію та основні напрямки 
(завдання) діяльності організації;

— інформацію про роботу в галузі захисту прав людини за останні 3 роки;
— рекомендації представників двох правозахисних організацій або відомих право‑

захисників.
Подібна процедура сприятиме формуванню якісного персонального складу гро‑

мадських рад, включення до них виключно правозахисників, що відповідатиме змісту 
їх діяльності.

Також пропонується, щоб голосування за включення нових членів від громадсь‑
кості вважалося дійсним за згоди 2/3 (3/4) громадської частини.

обов’язки членів Громадської ради. обов’язки членів громадської ради в положенні 
прописані разом із правами. При підготовці цього документу лунали пропозиції розді‑
лити права та обов’язки, але при втіленні цієї ідеї у життя вийшло, що права є водночас 
обов’язками і навпаки. Тому вони й були поєднані в одному пункті. Варто нагадати цей 
пункт Положення. «члени Ради мають наступні права та обов’язки:

5.1. Участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного, 
в обговоренні питань, винесених на її розгляд, у формуванні членів робочих груп.

5.2. Внесення пропозицій щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, 
а також пропозицій з питань, які обговорюються.

5.3. Участь у діяльності експертних та робочих груп, очолювання їх.
5.4. ініціювання залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення 

питань, що розглядаються на засіданнях Ради.
5.5. У випадку незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що до‑

лучається до протоколу засідання Ради.
5.6. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викласти письмово влас‑

ну думку, яка долучається до протоколу засідання. Делегування повноважень членів 
Ради не допускається.

5.7. Вхід на територію міністерства відповідно до встановленого пропускного ре‑
жиму.

5.8. При проведенні громадського розслідування заяви про порушення прав люди‑
ни працівниками органів внутрішніх справ:

— одержувати письмові або усні роз’яснення від усіх осіб (у тому числі державних 
посадових та службових осіб), що можуть мати інформацію про дане порушен‑
ня, або в інший спосіб надати допомогу в розслідуванні; здійснювати інші дії, 
необхідні для проведення належної перевірки заяви, які не суперечать законо‑
давству;

— вносити рекомендації органам внутрішніх справ за результатами розслідування й 
оцінювати дії органів внутрішніх справ.
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5.9. Вільний доступ до законотворчої роботи: право одержувати проекти законів та 
інших відкритих нормативних актів (наказів, розпоряджень, тощо) від мВС на стадії 
розроблення.

5.10. Участь у роботі мобільних груп у будь‑якому регіоні України».
але б хотілося звернути увагу на такі речі, як активність, участь в роботі, ініціа‑

тивність членів громадських рад. ці питання нібито абсолютні прості, і названі вище 
якості розуміються як щось обов’язкове та таке, що не потребує додаткових пояснень 
та тлумачень. насправді, вже перший рік роботи громадських рад показав, що рівень 
активності та ставлення до участі в роботі в цих інституціях різний у різних членів. 
Є такі члени громадських рад, які фактично не беруть участь в засіданнях, які не спів‑
працюють з відповідними органами внутрішніх справ. Без сумніву, в такій безініціатив‑
ності виявляються усі вади персонального підбору членів громадських рад. З іншого 
боку, здається, що у деяких членів громадських рад є просте нерозуміння власних фун‑
кцій, повноважень тощо.

З моєї точки зору, це питання варто винести на публічну дискусію серед членів 
громадських рад і, прописавши обов’язки членів громадських рад, внести зміни до 
чинного положення.

етичний кодекс члена Громадської ради. як відомо, мораль є не менш ефективним 
регулятором суспільних та міжособистих відношень, ніж право. але про це значення 
моральних норм не часто згадують в сучасні часи. В діяльності ж громадських організа‑
цій, в правозахисті дотримання моральних норм є дуже важливим.

Саме тому, ми розділяємо думку тих правозахисників, науковців, які вважають за 
доцільне розробити етичний кодекс члена громадської ради мВС з питань забезпечен‑
ня прав людини. які аргументи?

По‑перше, існує етичний кодекс працівника поліції. це загальноприйнятий доку‑
мент в країнах Ради Європи.

По‑друге, розроблений та існує етичний кодекс члена мобільної групи з питань 
моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. інформа‑
ція про наявність подібних документів в інших громадських радах не надходила. але 
якраз цей аргумент не може братися до уваги, враховуючи специфічність діяльності 
громадської ради мВС України, спрямованої перш за все на захист прав людини.

Розробка етичного кодексу члена громадської ради має стати результатом колек‑
тивної творчості членів громадських рад.

Відповідальність членів Громадської ради за свою роботу в Громадській Раді. Пе‑
ред ким несе відповідальність представник громадської організації — член громадської 
ради за свою роботу? Перед своєю організацією? міністерством внутрішніх справ або 
управлінням мВС України в області? іншими правозахисними громадськими організа‑
ціями? Суспільством в цілому?

якщо в перших двох випадках можна розробити певні механізми реалізації цієї 
відповідальності, то в двох останніх випадках така процедура виглядає або неймовірно 
складною, або нереалізованою.

Тому питання про те, яким чином і перед ким відповідальні члени громадської 
ради мВС України, залишається відкритим і має бути винесено на обговорення усіх 
членів громадських рад.

З досвіду роботи громадської ради мВС України з питань забезпечення прав лю‑
дини вже відомо, що періодично, хоча не дуже часто, виникають ситуації, коли варто 
замислитися над питаннями відповідальності членів ради один перед одним.

Ротація членів Громадської ради. Можливість та підстави для виключення з членів 
Громадської ради. механізм ротації членів громадської ради при мВС був розроблений 
і здійснюється. Звичайно, це не обходиться без напружень. але до кінця цей механізм 
не відпрацьований. Вважаю, що підставами для виключення з членів громадської Ради 
можуть бути наступні:
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— неучасть без поважних причин у засіданнях громадської ради (50‑80% засідань);
— непредставлення для затвердження громадською Радою плану роботи на рік;
— непредставлення для затвердження громадською Радою звіту за роботу у попе‑

редньому році;
— порушення етичного Кодексу члена громадської ради;
— невиконання обов’язків члена громадської ради, визначених в Положенні про 

громадську Раду;
— невиконання взятих на себе обов’язків;
— власне бажання члена громадської ради;
— невиконання плану роботи.
готуючи посібник по роботі громадських рад в 2006‑2007 роках, ми рекомендували, 

щоб наказ про внесення змін до складу (включення, виключення) громадської ради був 
підписаний керівником відповідного управління мВС України на підставі рішення гР. 
ми виходили з того, що затверджені громадські ради запрацюють. Тепер відомо, що то 
були солодкі бажання, і не всюди вони працювали. Рекомендація не спрацювала. не 
може бути рішення не існуючої громадської ради. Тому в деяких областях склад гро‑
мадських рад затверджувався начальником УмВС при поданні помічником міністра з 
прав людини без узгодження з членами ради, які були затверджені раніше. Привід для 
конфлікту? Так. але й підґрунтя для подальшої нормотворчої діяльності. Хочеться звер‑
нутися до громади — допоможіть вирішити це питання, щоб не припускатися помилок 
у майбутньому! щоб механізм виключення з членів громадської ради працював ефек‑
тивно на користь вирішенню питань забезпечення прав людини і не був інструментом 
розправи з окремими членами Ради, які мають окрему думку або позицію, мають бути 
спочатку розроблений етичний кодекс члена громадської ради та внесені зміни до рег‑
ламенту роботи громадської ради.

на семінарі відповідальних секретарів громадських рад (квітень, 2007 р.) активно 
дискутувалося це питання. наведемо деякі з результатів цього обговорення:

— зміна керівництва мВС України або обласного керівництва не має позначатися 
на складі громадської ради від громадськості;

— доцільно обирати членів громадських рад на 2‑3 роки;
— кожен член громадської ради має звітуватися про здійснену роботу кожні півроку;
— при ротації членів громадської ради обов’язково враховувати принцип доціль‑

ності;
— при ротації враховувати також результати роботи члена ради з мВС або УмВС 

та їх зацікавленість у продовженні такої роботи;
— необхідність врахування змісту діяльності членів ради, а також можливість (віро‑

гідність) появлення нових напрямків роботи, за якими мають бути закріплені 
члени громадської ради;

— необхідність запрошення потенційних кандидатів до участі в громадській раді 
через експертні та робочі групи тощо;

— необхідність представлення зовнішньої рекомендації на кандидата в члени гР;
— ротація не повинна бути примусовою;
— надавати оголошення в Змі про ротацію складу членів гР.
головне, що ротація здійснюється для підвищення ефективності роботи гР, для до‑

тримання принципів прозорості, відкритості, демократичності, а не для формальності.

4. КеРіВництВо РоБотою ГРоМаДСьКої РаДи та оРГаніЗаційні питання

Формування керівництва громадської ради мВС здійснюється на демократичних 
принципах — обираються двоє співголів — від громадської частини мВС та від керів‑
ництва мВС. Відповідно до п. 4.1. Раду очолюють співголови. Співголови обирають‑
ся членами Ради строком на два роки. Вони колегіально з членами Ради визначають 
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пріоритетні напрямки діяльності. Співголови ведуть засідання Ради відповідно до По‑
ложення та Регламенту. З приводу обранням (саме обрання, а не призначення) першої 
особи на посаду співголови позиція представників громадських організацій полягала в 
тому, щоб підпорядкувати роботу ради особі найвищого рівня для подальшого ефек‑
тивного впливу на дотримання прав людини в оВС. Співголови мають заступників, які 
обираються на засіданні Ради, розподіляють обов’язки між ними. один із заступників 
замінює їх у разі тимчасової відсутності та виконує їх повноваження, визначені в Рег‑
ламенті.

організаційно діяльність громадської ради забезпечується відповідальними секре-
тарями, яких також обирається два — один від мВС, другий — від громадської части‑
ни. З введенням посад помічників міністра з прав людини на них мають покладатися 
аввтоматично обовязки відповідальних секретарів від міліції. на сьогодні існує певна 
неузгодженість двох наказів мВС України (про діяльність громадських рад та про пов‑
новаження помічників міністра з прав людини), що планується усунути найближчим 
часом.

Відповідальний секретар забезпечує підготовку та проведення засідань Ради, органі‑
заційно‑технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі формує 
порядок денний, який виноситься на затвердження членів Ради, та список запрошених 
осіб (за погодженням з членами Ради). Для проведення цієї роботи в разі необхідності 
відповідальний секретар за згодою співголів Ради може залучати спеціалістів відповід‑
них служб мВС України (п. 4.5.).

Функції та обов’язки відповідального секретаря деталізуються в Регламенті роботи 
громадської ради (п. 13). Вони полягають в тому, що він: інформує членів Ради про 
дату, час, місце проведення засідання і його порядок денний; забезпечує організацію та 
проведення засідання Ради, а також членів Ради необхідними документами та інформа‑
ційними матеріалами; створює умови для діяльності робочих та експертних груп Ради; 
веде діловодство Ради, робоче листування з питань її діяльності; організовує висвітлен‑
ня діяльності Ради в засобах масової інформації; забезпечує одержання в установлено‑
му порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого са‑
моврядування, підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, 
необхідних для виконання покладених на Раду завдань.

Важливу роль також мають відігравати відповідальні секретарі від громадськості 
спільно із співголовами від громадськості. Саме тому вони мають бути двигуном робо‑
ти громадських рад.

якщо проектувати положення Регламенту роботи громадської ради на роботу гро‑
мадського секретаря обласної громадської ради, то до його функціональних обов’язків 
повинно належати: формування порядку денного засідання громадської ради; організа‑
ція засідань громадської ради; інформування громадськості про діяльність громадської 
ради; координація діяльності відповідної регіональної ради з громадською радою при 
мВС України та іншими регіональними радами; відбір кандидатів до складу громадсь‑
кої ради; контроль за виконанням рішень громадської ради. ці положення були відоб‑
ражені в посібнику по організації роботи громадських рад, виданому в 2007 р.

на рівні мВС склалася практика підготовки засідань громадської ради, проектів рі‑
шень та потім — протоколів громадської ради. Так, члени ради пропонують питання для 
обговорення, які дискутуються в розсилці. Разом з формулюванням питання — коротка 
інформація з проблеми (висвітлення проблемних питань), пропозиції по їх вирішенню, 
проект рішення по відповідному питанню. Тільки ті питання, які підготовлені в пов‑
ній мірі виносяться на обговорення ради. Після засідання кожний відповідальний за 
своє питання уточнює матеріали з врахуванням обговорення та затвердженого радою 
рішення та в електронному вигляді пересилає відповідальному секретареві для компа‑
нування остаточного варіанта протоколу засідання. Після цього протокол надсилається 
членам громадської ради електронною розсилкою для погодження (контроль того, щоб 
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ідеї та пропозиції не були втрачені або змінені). Після цього підписується співголова‑
ми та вивішується на сайті мВС. Вона виявилася ефективною і варта використання на 
обласному рівні.

Координація діяльності роботи Громадської ради МВС України з питань забезпечен-
ня прав людини за основними напрямками. Для координації діяльності громадської ради 
мВС України за різними напрямами роботи обираються уповноважені Ради за від‑
повідними напрямками, які залучають до роботи експертів, консультантів, проводять 
робочі зустрічі, засідання; здійснюють планування за закріпленим напрямком; готують 
питання та матеріали для обговорення на засіданнях громадської ради; організують ро‑
боти з розроблення рекомендацій для органів внутрішніх справ, затверджених громад‑
ською радою, спрямованих на недопущення правопорушень у їх подальшій службовій 
діяльності тощо.

Важливим обов’язком уповноважених є формування концепції роботи за напрям‑
ком, на основі якої потім складається план роботи.

При формуванні громадських рад в областях варто також визначити повноваження 
уповноважених. Вони можуть певною мірою відрізнятися від повноважень, визначених 
на рівні громадської ради мВС України, що викликано особливостями роботи на об‑
ласному рівні.

Створення робочих та експертних груп. Для забезпечення виконання передбачених 
Положенням завдань Рада створює робочі (експертні) групи з визначених напрямків. 
Для вирішення комплексних завдань можливе об’єднання груп. До складу робочих та 
експертних груп входять члени Ради, залучаються працівники державних органів, нау‑
кових установ, громадських організацій тощо за їх згодою. Робочі та експертні групи, 
як правило, очолюють члени Ради.

на засіданнях робочої чи експертної групи ведеться протокол, який підшивається 
до матеріалів засідання Ради. Рішення про створення і припинення діяльності робочих 
та експертних груп, затвердження їх персонального складу приймаються Радою. За до‑
рученням Ради персональний склад робочих та експертних груп можуть затверджувати 
їх керівники. Висновки, пропозиції, інші матеріали, підготовлені робочими та експерт‑
ними групами, виносяться на розгляд Ради і за її рішенням надсилаються відповідним 
органам внутрішніх справ та посадовим особам.

Регламент роботи Громадської ради МВС України з питань забезпечення прав людини. 
громадська рада як будь‑який дорадчо‑консультаційний орган має визначитися з ос‑
новними формами та методами роботи. Традиційними для подібних утворень є засідан‑
ня, засідання створених при громадській раді експертних та робочих груп. Крім того, 
громадська рада може брати участь в організації та проведенні різних заходів, таких як 
конференції, круглі столи, наради, семінари тощо.

Регламент визначає важливі питання організації роботи громадської ради. однак 
він не покриває усіх існуючих питань. Таку ситуацію можна пояснити відсутністю до‑
свіду та практики роботи громадської ради в той час, коли цей документ формувався. 
Тим не менш його положення допомагають в організації роботи і варті того, щоб бути 
проаналізованими в цьому посібникові.

Відповідно до Регламенту, організаційними формами роботи Ради є її засідання, 
засідання утворених Радою робочих та експертних груп, які проводяться за потребою. 
Рада діє відповідно до плану роботи і проводить засідання за потребою, але не рідше 
ніж один раз на квартал.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів. на 
засіданні Ради рішення приймаються більшістю голосів її членів. Рішення Ради офор‑
млюються у вигляді протоколів, експертних висновків, рекомендацій та пропозицій, 
підписаних співголовами. Пропозиції членів Ради, які не знайшли підтримки більшості 
учасників засідання, можуть бути опрацьовані та винесені на розгляд на наступних за‑
сіданнях Ради.
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планування роботи засідань Громадської ради. підготовка до їх проведення. опрацю-
вання рішень. Робота громадської ради має відбуватися на плановій основі. В момент 
створення громадської ради домінувала ідея щодо недоцільності складання плану ро‑
боти на рік, оскільки це нагадувало бюрократичну процедуру державних органів. і сьо‑
годні практична реалізації цієї рекомендації виглядає проблематично, оскільки плани 
існують всього з декількома напрямками. але це плани роботи за напрямками, а не 
тільки плани питань, які мають розглядатися на засіданнях.

Засідання громадської ради проходять приблизно один раз на квартал. це опти‑
мальний термін, у проміжок якого можна вирішувати поставлені на попередньому за‑
сіданні громадської ради питання.

Планування тематики засідань відбувається шляхом консультацій через електронну 
пошту. шляхом консультацій між представниками громадської частини громадської 
ради формується остаточний порядок денний, який перед засіданням узгоджується з 
міністром внутрішніх справ. До кожного питання обов’язково готуються інформаційні 
та аналітичні матеріали, за підготовку яких відповідають ініціатори включення питань 
до порядку денного матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради, надсила‑
ються її членам не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання Ради, у виняткових 
випадках — не пізніше ніж за три робочих дні до чергового засідання. Такі матеріали 
повинні містити: пояснювальну записку, у якій обґрунтовується необхідність розгляду 
Радою даного питання, стан та існуючі проблеми; інші довідкові та аналітичні докумен‑
ти; проект рішення Ради.

Перед засіданнями доцільно проводити зустрічі представників громадських органі‑
зацій. Тривалість засідання невизначена. але, з досвіду, воно триває на рівні громадсь‑
кої ради мВС України близько двох годин.

обговорені на засіданнях громадської ради питання та прийнятті по них рішення 
оформлюються кожного разу у вигляду рішень громадської ради. Підготовкою таких 
рішень займаються відповідальні секретарі громадської ради (призначений від мВС та 
від громадської частини). Після проведення засідання протягом 3‑5 днів готується ос‑
таточний варіант рішення громадської ради, який проходить обговорення в електрон‑
ному режимі, після якого підписується співголовами громадської ради.

Реалізація принципів відкритості та прозорості в діяльності Громадських рад. Звітуван-
ня про роботу Громадських рад. громадські ради з питань забезпечення прав людини 
як при мВС України, так і при УмВС в областях не можуть функціонувати в режимі 
«закритих клубів». Тому дотримання принципів демократичності та прозорості в діяль‑
ності громадських рад вимагає відпрацювання та впровадження у життя певних ме‑
ханізмів та інструментів їх реалізації. Такими інструментами можуть бути наступні:

— висвітлення роботи громадських рад в Змі;
— підготовка щорічних (або піврічних) звітів про роботу громадської ради, які є 

публічними. це означатиме, що вони мають розміщуватися на сайті громадської 
ради (або сторінці громадських організацій чи підрозділів мВС, де розміщується 
інформація про її діяльність, друкуватися в пресі, розсилатися громадським ор‑
ганізаціям, журналістам, представникам органів місцевого самоуправління);

— проведення круглих столів та зустрічей з громадськими організаціями, які займа‑
ються питаннями дотримання прав людини, але не є членами громадських рад. 
Представлення та обговорення як звітів, так і планів діяльності на певний про‑
міжок часу;

— проведення прес‑конференцій з питань діяльності громадських рад;
— організація роботи інтернет‑сторінки громадських рад.
Веб‑сторінка громадської ради створюється з метою висвітлення її діяльності та 

зміцнення її зв’язку з громадськістю. Веб‑сторінка має постійно оновлюватися і місти‑
ти відомості про поточну діяльність. Для цього вона має містити наступні розділи:

1. Склад громадської ради
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2. наказ про створення громадської ради
3. Положення про громадської ради
4. Робочі групи громадської ради (по кожній з 10 робочих груп мають бути зазна‑

чені: назва, координатор цієї групи, напрямки діяльності, результати роботи)
5. Звернення до громадської ради (має бути реалізована можливість звернення 

електронною поштою
6. мобільні групи мВС (наказ про створення, положення про мобільні групи, зраз‑

ки звітів мобільних груп, інформація про результати праці мобільних груп, яка розпов‑
сюджується для Змі)

7. Рішення громадської ради
8. громадські ради при обласних управліннях мВС, головних управліннях мВС в 

аРК. Києві та Севастополі.
За підсумками роботи громадської ради в першому та другому роках існування усі 

уповноважені за напрямками підготували річний звіти, які було узагальнені Співголо‑
вою громадської ради від громадськості та представлені на засіданнях.

Для дотримання принципу прозорості та підзвітності громадськості готування 
щорічних звітів та їх розміщення на сайтах громадських рад та громадських організацій 
вважається доцільним не тільки для громадської ради при мВС України, а також для 
обласних Рад. Звіти про свою роботу щорічно мають готувати та оприлюднювати гро‑
мадські ради в усіх областях.

Взаємодія Громадської ради при МВС України з Громадськими радами в областях. Важ‑
ливою умовою ефективності громадського правозахисного руху в Україні є налагоджена 
взаємодія між різними громадськими правозахисними організаціями. Для ефективної ро‑
боти громадських рад важливим є встановлення як вертикальної взаємодії — громадська 
рада при мВС та громадські ради в областях, так і меж самими обласними громадсь‑
кими радами.

однією з форм впровадження такої взаємодії є закріплення членів громадської 
ради при мВС України з питань забезпечення прав людини за областями.

Закріплені члени громадської ради мВС України мають надавати по можливості 
методичну та організаційну допомогу в роботі громадських рад в областях, мають право 
брати участь в підготовці та проведенні засідань громадських рад в областях, а також 
виконують своєрідну посередницьку функцію між громадською Радою мВС України, 
керівництвом мВС України та обласними громадськими радами.

Взаємодія Громадських рад з правозахисними організаціями, представники яких не 
входять до Ради. Важливим моментом для посилення захисту прав людини, укріплен‑
ня правозахисного руху в Україні, підвищення ефективності роботи громадських рад є 
налагодження роботи з неурядовими організаціями, які не є членами громадських рад. 
Така співпраця може реалізовуватися в наступних формах:

— залучення експертів з неурядових організацій до роботи в робочих групах, ство‑
рених при громадській Раді.

— запрошення представників неурядових організацій на засідання громадської ради.
— проведення круглих столів та зустрічей з громадськими організаціями, які займа‑

ються питаннями дотримання прав людини, але не є членами громадських рад.
— представлення неурядовим організаціям звітів про роботу громадської ради за‑

лучення неурядових організацій до планування роботи громадської ради на пев‑
ний проміжок часу.

— винесення на обговорення під час засідань питань, які ініційовані громадськими 
організаціями, що не є членами громадської ради.

— організація спільних громадських приймалень, мобільних громадських прийма‑
лень з виїздами в райони, села.

— спільна робота в мобільних групах з моніторингу дотримання прав людини в 
діяльності оВС.



Дотримання прав люДини в Діяльності мвс

���

Рекомендації щодо підвищення ефективності роботи Громадської ради МВС України 
та Громадських рад в областях.

Для забезпечення ефективного функціонування системи громадських рад передба‑
чається здійснення наступних заходів:

1. навчання членів регіональних громадських рад єдиним стандартам та формам 
співпраці громадськості та правоохоронних органів.

2. Визначення стратегії функціонування громадських рад.
3. Узагальнення рішень громадських рад.
4. моніторинг діяльності громадських рад.
5. Розробка рекомендацій щодо оптимізації роботи громадських рад.
6. необхідність розробки стандартів роботи громадських рад у вигляді громадсь‑

ких приймалень (розробка положення, основних напрямків роботи), мобільних груп 
(створення механізму взаємодії та реалізації результатів діяльності мобільних груп через 
систему громадських рад), незалежного вивчення громадської думки щодо оцінки на‑
селенням діяльності міліції

необхідно пам’ятати, що проблема порушення прав людини не є внутрішньою 
проблемою діяльності органів внутрішніх справ. якими б щирими та рішучими не були 
спроби керівництва оВС викорінити незаконне насильство в діяльності міліції, ця про‑
блема навряд чи може бути вирішена без формування в громадській думці одностайно‑
го неприйняття та вкрай негативної оцінки таких методів розкриття та розслідування 
злочинів, без поєднання зусиль населення та тих працівників міліції, які насправді ба‑
жають очистити свої ряди і покращити роботу міліції, у наглядових радах, громадських 
комітетах тощо.

Євген Захаров

необхідні Умови здійснення громадсьКого Контролю 
над діяльністю мвс

Спочатку нагадаю про деякі загальні речі. Зазвичай громадська організація репре‑
зентує ті або інші інтереси певного прошарку населення, тоді як правозахисна органі‑
зація захищає індивідуальні права, які належать всім людям, тобто те уявлення про 
справедливість та цінності, що склалося в даному суспільстві. Правозахисні організа‑
ції — типовий продукт розвиненого громадянського суспільства, їх головна функція — 
контроль над діями (або боротьба з бездіяльністю) державного апарату щодо реалізації 
та забезпечення прав людини. Вони мають захищати свободу людини, її право «віль‑
но чинити власною долею»1 від держави, яка постійно порушує це право. Втім, будь‑
яке право людини є одночасно обов’язком держави поважати це право, забезпечувати 
його реалізацію цього права і знімати його порушення, і цей обов’язок держави стаття 
3 Конституції навіть проголосила головним2. Тому правозахисні організації мають до‑
помагати та сприяти державі в здійсненні цього обов’язку, а активіст правозахисту не 

1 це об’єднання усього комплексу прав людини в одному реченні належить олександру Винникову.
2 «Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (стаття 3 Кон‑
ституції України).
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може не бути до певної міри державником. Він завжди апелює до державних органів та 
їхніх посадових осіб з метою усунути порушення прав людини або, якщо це неможливо, 
мінімізувати наслідки порушення та домогтися відшкодування завданих збитків. отже, 
місія правозахисних організацій полягає в захисті прав людини від держави і одночасно 
сприянні державі в забезпеченні і захисті прав людини. 

Взаємодія правозахисних організацій з державою відбувається шляхом діалогу. Те‑
мою його є реальне дотримання державою прав людини, а характер визначається при‑
нципом «чесного співробітництва неоднодумців» (Сергій Ковальов): ми допомагаємо 
державним органам в забезпеченні прав людини там, де наші позиції збігаються, і про‑
тидіємо порушенням прав людини усіма доступними законними засобами. Діалог цей 
буде результативним, якщо його учасники поважають один одного і є рівноправними. 
Рівноправність можлива тільки тоді, коли учасники однаково інформовані, і тому до‑
ступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні державних органів і стосується 
прав людини, є вкрай важливим. Діалог не відбудеться, коли між його учасниками не 
буде певного рівня довіри.

Діалог навряд чи буде ефективним, якщо активісти правозахисту будуть перебувати в 
стані суцільної конфронтації з державою і прокурорським тоном винуватити владу у всіх 
бідах. я думаю, що краще бути толерантними і не забувати, що в державних органах пра‑
цюють такі самі люди. на мою думку, краще пошукати причини своїх невдач у власних 
діях. Крім того, слід добре пам’ятати: якщо правозахисні організації не будуть достатньо 
професійними, якщо кваліфікація активістів правозахисту буде нижчою, ніж кваліфіка‑
ція державних службовців, то успішна співпраця між ними просто неможлива. 

незалежність є необхідною передумовою діалогу правозахисних організацій з дер‑
жавою. Звідси випливає, що вони не повинні фінансуватися з державного бюджету, ос‑
кільки в цьому випадку вона втрачається. Бюджетне фінансування правозахисних ор‑
ганізацій, на мою думку, буде можливим, коли діалог досягне рівня усталеної співпраці 
на засадах взаємодовіри і взаємоповаги. Для цього держава повинна достатньо цивілізу‑
ватися, створити низку національних установ, які заохочують і захищають права люди‑
ни, а правозахисні організації — ставати справді сильними, впливовими і професійни‑
ми. отже, фінансування правозахисних організацій з бюджету, на мою думку, — справа 
далекого майбутнього.

Діалог не буде ефективним, якщо він буде лукавим, коли держава створює кишень‑
кові громадські організації, чи підтримує зв’язки тільки з тими, хто її беззаперечно 
підтримує. Він так само не буде ефективним, якщо посадові особи держави будуть 
ставитися зверхньо до правозахисних організацій, якщо активісти правозахисту будуть 
почуватися залежними. Вимога рівноправності стосунків є ще однією необхідною пе‑
редумовою цього діалогу. ще одна необхідна умова стосується насамперед активістів 
правозахисту: вони повинні бути у контактах з державними службовцями щирими і від‑
вертими і мають завжди говорити тільки те, що вони думають, хоч це іноді буває дуже 
важко.

У 2004 році владці зрозуміли, що вони можуть отримати від громадських активістів 
реальну допомогу. Феномен помаранчевого майдану також спонукав владу шукати 
шляхи взаємодії з громадськістю. Тому розпочався пошук відповідних механізмів — по‑
чали з’являтися громадські ради, громадські колегії при центральних органах виконав‑
чої влади та обласних державних адміністраціях. Проте левова більшість з них виявили‑
ся безпорадними: до справжнього діалогу із вказаних вище причин були не готові або 
посадовці, або громадськість, або обидві сторони. Складніше виглядає ситуація щодо 
громадських рад, які стосувалися прав людини. Так, національна комісія із зміцнен‑
ня демократії та утвердження верховенства права при Президентові України виявилася 
ефективною. 

Доволі ефективною також була громадська рада з питань забезпечення прав люди‑
ни при міністерстві внутрішніх справ. а коли почали створювати регіональні громад‑
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ські ради при обласних управліннях мВС, то їхня ефективність напряму залежала від 
розуміння керівництвом управлінь необхідності існування ради і наявності в регіоні 
сильної правозахисної організації, яка вже працює в сфері забезпечення прав людини 
в діяльності мВС. Там, де ці речі збігалися — регіональні ради запрацювали. якщо та‑
кої організації не було, або начальник управління був внутрішньо не готовий сприйня‑
ти ідею громадського контролю, в тих регіонах громадські ради напівживі. отже, ідея 
громадських рад з прав людини є перспективною, проте для її реалізації правозахист 
має стати значно міцнішим. Так, в Тернопільській області громадська рада зовсім не 
працює, немає й виїздів мобільних груп, хоча там є і декілька сильних організацій, і 
навчені на тренінгах щодо мобільних груп активісти правозахисту. В Сумах новий на‑
чальник обласного управління просто скасував існуючу раду, обвинувативши її членів в 
численних адміністративних правопорушеннях, при тому помилково. Він виказав ціл‑
ковите нерозуміння того, що має робити громадська рада, вимагаючи від її членів по‑
шуку спонсорської допомоги для міліції. У Дніпропетровську мали місце такі ж факти 
збору персональних даних про членів громадської ради і намагання замінити її склад. 
а збирання персональних даних про особу без її згоди є грубим порушенням права 
на приватність, цього не можна робити. але так само не можна приносити керівнику 
гУмВС готовий список членів Ради і вимагати, щоб були тільки ці члени, а інших не 
включали, — саме так формують раду зараз в Дніпропетровську. При цьому якраз дієві 
члени ради, наприклад, андрій шуляк з інституту «Республіка», до нового складу не 
потрапили. Критерієм членства в радах має бути насамперед досвіду захисту прав лю‑
дини у випадках їх порушень з боку мВС, професійність і незаангажованість. Вважаю, 
що не можна включати до гР порацівників апарату партій, підприємців, священнослу‑
жителів. 

останні 5‑7 років виявився новий феномен: почали з’являтися державні службовці 
з правозахисним мисленням, і їх стає все більше. Характерні риси такої людини: фор‑
мування світогляду в період перебудови або після здобуття незалежності, відсутність 
досвіду дорослого життя в радянському соціумі, прихильність до інтернету, знання од‑
нієї або двох іноземних мов, зв’язок з правами людини за характером роботи. я зуст‑
річав таких людей у міністерстві юстиції, серед помічників депутатів парламенту, се‑
ред викладачів навчальних закладів мВС тощо. наявність таких державних службовців 
дозволяє думати про створення національних державних установ, які захищають та за‑
охочують права людини. 

У нас існувала тільки одна така державна установа — інститут парламентського 
Уповноваженого з прав людини, але його штат якраз укомплектований головним чи‑
ном державними службовцями із великим радянським досвідом чиновництва. Тому 
перспективною видається ідея створення інших державних інституцій такого штибу — 
Комісії з прав людини, Бюро з прав людини, інституту з прав людини тощо. Такі де‑
ржавні установи мають працювати відповідно до Паризьких принципів оон3, зок‑
рема, принципів незалежності, неупередженості, автономності та політичної незаан‑
гажованості. За характером роботи ці установи подібні недержавним правозахисним 
організаціям. Тому в штаті таких установ можуть працювати й активісти громадського 
правозахисту. При цьому вони певною мірою втратять свою незалежність. Крім того, 
одразу виникає конфлікт інтересів, оскільки державний службовець має місію захисту 
прав людини від тої ж самої держави. Дотримання Паризьких принципів здатне суттєво 
пом`якшити конфлікт інтересів. 

Створення Управління моніторингу прав людини в діяльності мВС якраз і означає 
появу другої національної інституції з прав людини, ще одного механізму громадського 
контролю на кшталт омубдсмана. на сьогодні вона функціонує у складі мВС як окре‑

3 Український переклад див. в брошурі «національні установи, які займаються захистом і заохочен‑
ням прав людини» за адресою http://www.khpg.org/index.php?id=1143730650
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мий підрозділ апарату міністра і підпорядковане йому безпосередньо. Для реалізації 
ключового принципу незалежності це Управління має бути виведене із складу мініс‑
терства, бути окремою установою із спеціальним статусом і працювати на підставі зако‑
ну, а не Положення, внутрішнього нормативного акту. мВС. Тим не менше, два роки 
існування праці цього Управління довели, що завдяки динамічному і стримкому роз‑
виткові воно стало дієвим інструментом захисту прав людини в мВС від самого мВС.

Дмитро Гройсман

міліцейсьКа відомча модель моніторингУ порУшень прав людини: 
чомУ ВОНА НЕ ПРАЦЮЄ?1

майже два роки в структурі мВС України діє підрозділ під дивною назвою Управ-
ління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС. Відповідно до міліцейсь‑
кої нормативної бази, метою діяльності Управління є налагодження системи відомчого 
контролю за дотриманням прав людини в роботі мВС відповідно до міжнародних стан‑
дартів у галузі правоохоронної діяльності.

Крім аналітичної функції, Управління наділене зокрема і повноваженнями щодо 
контролю за дотриманням прав людини в міліції та здійснення «інспекцій». Пікант‑
ною цікавинкою є також і те, що державним службовцям, які працюють у вказаному 
Управлінні, доручено також і контроль за результатами діяльності громадських рад при 
гУмВС, УмВС України в автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Се‑
вастополі, мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод лю‑
дини в діяльності органів внутрішніх справ. Крім кількох чиновників, які працюють в 
центральному офісі мВС України, до складу Управління входять ще майже три десятки 
т.зв «помічників міністра відділу регіонального контролю». Всі ці люди за гроші платників 
податків серед іншого зобов‘язані забезпечити викорінення з щоденної практики ук‑
раїнської міліції катувань і принижень, фальсифікацій матеріалів кримінальних справ, 
нахабного ігнорування повідомлень про злочини та інші протиправні дії. Проте пози‑
тивні зрушення в дотриманні прав людини з боку української міліції відслідковуються 
виключно в численних звітах міліцейського керівництва, на піар‑акціях з показового 
«зривання погонів», які напередодні виборів все частіше влаштовує міністр внутрішніх 
справ Ю.В.луценко, одночасно в численних повідомленнях в Змі висвітлюється бага‑
точисельні факти нехтуванням українською міліцією фундаментальними правами лю‑
дини. Таким чином, відомча система боротьби із порушенням прав людини не працює. 
Тому важливо дати відповідь на два питання: чи може бути ефективним внутрішньові‑
домчий контроль за дотриманням прав людини взагалі, чи, можливо, проблема в лю‑
дях, які погано справляються з поставленими перед ними завданнями.

Переважна більшість порушень прав людини, які є в арсеналі українських право‑
охоронців, за своєю правовою природою є посадовими злочинами, зокрема, так кла‑
сифікуються катування, незаконні затримання та приводи в міліцію, зловживання вла‑
дою та перевищення повноважень, різноманітні підробки та фальсифікації, порушення 
прав затриманих на захист, створення нетерпимих, нелюдяних умов тримання тощо. 

1 Текст друкується в авторській редакції.
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жертвам порушення прав людини потрібна реальна допомога, а не абстрактний аналі‑
тичний моніторинг, проте, чи може захищати жертву міліцейського свавілля і дома‑
гатися притягнення винуватих до кримінальної відповідальності співробітник мВС, 
який перебуває в міліції на квартирному обліку, користується відомчою поліклінікою, 
зрештою, отримує заробітну плату в касі відомства, яке йому щоденно доводиться кон‑
тролювати на предмет злочинної діяльності? Такого нонсенсу не було навіть в Радянсь‑
кому Союзі, проте в Україні це є. Виходить, що крім Помічників міністра, які мають 
право ініціювати проведення службових розслідувань за повідомленнями про можливі 
порушення прав людини, такі розслідування можуть ініціювати і проводити — служба 
внутрішньої безпеки, інспекція по роботі з особовим складом, члени громадських рад 
з дотримання прав людини, саме керівництво відповідних територіальних чи галузевих 
підрозділів міліції. нормативна база щодо порядку проведення службових розслідувань 
як службою внутрішньої безпеки, так і інспекцією з особового складу залишається не‑
опублікованою, носить незаконний гриф ДСП, зокрема, це стосується сумнозвісного 
наказу № 552, яким затверджено інструкцію про порядок проведення службових роз‑
слідувань.

не дивно також і те, що попри декларовану можливість представникам громадсь‑
кості через механізм громадських рад з дотримання прав людини ініціювати проведен‑
ня службових розслідувань, її реалізація повністю заблокована відсутністю нормативної 
бази для проведення таких розслідувань — із обов‘язковим залученням громадськості 
саме до проведення розслідування, документування фактів порушень прав людини, та 
недопущення подальших протиправних дій з боку міліції відносно жертв. Тому вказа‑
на система міліцейського відомчого контролю за дотриманням прав людини і не може 
бути ефективною, оскільки має місце очевидний конфлікт інтересів, неврегульованість. 
Крім того, як показано вище, система по своїй суті дублює уже наявні в міліцейському 
відомстві «системи внутрішніх розслідувань», які широко відомі своєю неефективністю, 
непрозорістю та антигуманністю.

не можуть в силу конфлікту інтересів реагувати співробітники Управління моніто‑
рингу і на очевидні порушення прав людини та навіть на злочини, про які стає відомо 
суспільству. наприклад, попри відомі резонансні ксенофобські висловлювання мініст‑
ра внутрішніх справ України Ю.В.луценка, який пропонував підлеглим «вважати його 
расистом», попри публічне визнання керівником міліцейського відомства України фак‑
ту, що він особисто дзвонив голові апеляційного суду Вінницької області і просив її 
прийняти конкретне рішення у справі кримінальної юрисдикції, яка розглядалася в суді 
(справа російського біженця михайла гангана) жоден співробітник Управління моні‑
торингу не виступив із публічним засудженням таких дій Юрія луценка, не ініціював 
проведення щодо нього службової перевірки. Попри регулярні повідомлення Змі про 
факти катувань та інших злочинів, які вчиняються українськими міліціонерами, жоден 
співробітник Управління моніторингу ніколи публічно не вибачився перед українською 
громадою принаймні в своєму регіоні за незаконні дії міліції, не відвідав похорони за‑
катованих, не ініціював надання постраждалим від міліцейського свавілля матеріальної 
допомоги тощо.

фактично Управління моніторингу працює сьогодні як служба піар-прикриття міліцей-
ського свавілля, і на думку Вінницької правозахисної групи має бути ліквідоване. нато‑
мість невідкладно треба започаткувати створення позавідомчого механізму за дотриман‑
ня прав людини в діяльності міліції, ухваливши підзаконні акти (насамперед, відомчі), 
якими членам мобільних груп та громадських рад при органах мВС буде надано право 
не лише ініціювати проведення службових розслідувань, але і приймати участь на кож‑
ному з етапів таких розслідувань з обов‘язковим інформуванням суспільства про їх ре‑
зультати. Для того, аби проводити освіту особового складу міліції в галузі прав людини, 
не треба утримувати три десятки чиновників, правова культура більшості з яких є важко 
понівеченою десятиріччями роботи в радянській та українській міліції. Для того, аби 
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проводити моніторинг дотримання прав людини в міліції (за невідомо якими методика‑
ми), не треба утримувати державних службовців. мВС може найняти для такої роботи 
зовнішніх моніторів, наприклад, з неурядових організацій правозахисної спрямованос‑
ті. не має сенсу також і наймати на постійну роботу в час економічної кризи три де‑
сятки Помічників міністра з метою завантажити їх моніторингом Змі, а щодо участі в 
виїздах мобільних груп у місця попереднього затримання, які перебувають в міліцейсь‑
кому віданні — то, на нашу думку, цю роботу мають виконувати за умови обов‘язкової 
участі представників громадськості ті співробітники міліції, які безпосередньо відпові‑
дають за організацію роботи указаних установ, а також представники прокуратури та 
Уповноваженого ВР України з прав людини.

Василь Костів

громадсьКі ради при місьКвідділах Умвс

нещодавно ми з Вами відсвяткували 18‑ту річницю незалежності України. якщо 
порівняти цей час із життям людини — це великий проміжок часу, але якщо розглядати 
його в форматі побудови цивілізованої, демократичної держави на фоні посттоталітар‑
ного режиму — цього часу надто мало.

У більшості населення ще домінує стереотип мислення, успадкований від безправ‑
ної, антилюдської комуністичної системи правління країною. Все це не може не ві‑
дображатися на діяльності української міліції, її взаємовідносин із громадськістю. час 
вимагає діалогу між міліцейськими структурами та представниками правозахисних гро‑
мадських організацій. ми все більше усвідомлюємо, яку велику роль відіграє громадсь‑
кість в зміні мислення міліціонера по відношенню до дотримання прав людини.

Також знаємо, що чим менше місто, селище, село — тим вищий рівень корумпова‑
ності владних структур, а звідси — порушення прав людини зі сторони правоохоронних 
органів.

Сьогодення вимагає зміни психології людини, її активної участі в суспільних про‑
цесах, в тому числі й громадському контролі над діяльністю органів внутрішніх справ. 
ми не повинні жити, оглядаючись з острахом назад, а засукувати рукава і сконцентро‑
вувати всі свої зусилля на розбудову суспільства для людини, а не навпаки.

і одним із інструментів побудови громадянського суспільства в Україні на регіо‑
нальному рівні є створення громадських рад при міськрайвідділах УмВС.

а тому розуміючи і усвідомлюючи важливість участі громади в діяльності прикар‑
патської міліції, наведення більш конкретного діалогу між правоохоронними органа‑
ми та жителями краю мною, як помічником міністра мВС України, було ініційовано, 
вперше на теренах держави, створення громадських рад при міськрайвідділах.

Потрібно відзначити глибоке розуміння даної проблеми начальника УмВС в іва‑
но‑Франківській обл., генерал‑майора В.С. Кузнєцова, який своїм наказом зобов’язав 
своїх підлеглих створити громадські ради при всіх 16 міськрайвідділах області.

Звичайно, що самого наказу замало, потрібно ще ініціатива громади. Зважаючи на 
те, що в надвірнянському РВ три роки тому загинула людина від жорстокого повод‑
ження з нею працівниками цього відділу, мною була проведена зустріч з активістами 
громади м. надвірна. через тиждень було проведено перше, установче, засідання гро‑
мадської ради з дотримання прав людини при надвірнянському райвідділі.
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Так на протязі майже року було завершено процес утворення рад при міськрайвідділах. 
Співголови цих рад від громадськості ввійшли в обласну громадську раду УмВС області.

Постає питання, а що це дало корисного громаді? що зроблено за цей період часу?
1. організовано виїзні прийоми громадян області помічником міністра спільно з 

членами громадської ради відповідної адміністративно‑територіальної одиниці.
2. Функціонують громадські приймальні від громадських рад міськрайвідділів в 

м. Коломия, надвірна, Калуш, івано‑Франківськ.
3. Залучено до співпраці представників більше 20‑ти громадських організацій області.
4. Регулярно здійснюються виїзди мобільних робочих груп з моніторингу дотри‑

мання прав людини в міськрайвідділах та ізоляторах тимчасового тримання.
5. Завдяки активності громади виявлено та попереджено низку фактів порушень 

прав людини зі сторони працівників міліції.
6. громадські ради при міськрайвідділах здійснили прийом близько 100 громадян, 

прийняли близько 30 звернень.
7. Помічником міністра мВС України ініційовано 12 службових перевірок за на‑

слідками яких 7 працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності за 
поданням членів громадських рад.

8. Помічником міністра спільно з членами громадських рад проведено 4 прямі ефі‑
ри на місцевому телебаченні м. надвірна, Тисмениця, Бурштин та івано‑Франківськ.

Звичайно, що процес активізації громадськості області з моніторингу підрозділів 
міліції по дотриманню прав людини ще незавершений. існує низка проблемних пи‑
тань, які потребують вирішення:

1. недостатній рівень самосвідомості жителів, нерозуміння ними тих процесів сис‑
темних змін, що відбуваються в оВС.

2. існує фактор недостатньої готовності міліції вести діалог з громадськістю.
3. невисокий рівень компетентності членів рад з питань моніторингу прав людини 

в міліції краю.
4. мала питома вага правозахисних організацій в області по відношенню до кіль‑

кості жителів.
5. низька громадська активність населення у віддалених від обласного центру на‑

селених пунктах.
на кінець хочу зазначити, функціонування таких рад приносить позитивні зміни в 

розвиток громадянського суспільства області, а саме:
1. Підвищує рівень самоорганізації населення.
2. Покращує правову освіту.
3. Збільшується активність громади, громадських організацій в депресивних районах.
4. Змінюється відношення міліції до громадянина і навпаки.
5. через діалог правоохоронців з жителями області зменшується кількість порушень 

прав людини в оВС і злочинів в цілому.

Айзер Фариков

неКоторые аспеКты работы общественных советов при мвд УКраины

С момента создания общественного совета при мВД Украины (далее Совета), а за‑
тем и общественных советов при управлениях мВД Украины в областях прошел до‑



19. громаДський контроль наД Діяльністю мвс. громаДські раДи

���

статочный период времени, есть положительные перемены в работе милиции, дающие 
основания говорить о своевременности и необходимости создания таких советов и в 
других органах власти.

Данный текст — попытка анализа работы Совета при мВД Украины и обществен‑
ного Совета при гУ мВД Украины в аРК с точки зрения руководителя республикан‑
ской крымской организации, ведущей активную повседневную работу по защите прав 
граждан во всех властных структурах, в том числе и милиции.

В работе Советов проявились факторы, без учета которых дальнейшая его деятель‑
ность может не набрать необходимой для общества эффективности, и возникнет опас‑
ность превращения Советов в некий инструмент манипулирования общественным 
мнением.

на мой взгляд, Советам не удалось разработать и внедрить систему делегирования 
представителей от общественности, поскольку действующий механизм не обеспечивает 
достаточную эффективность их работы в Советах. не имея целью огульно обвинять чле‑
нов Советов в пассивности, но факт остается фактом — в большинстве своем о них не 
знают не только простые люди, но и многие адвокаты и правозащитники. Это тревож‑
ный сигнал не может оставаться незамеченным, и это необходимо срочно исправлять.

Крайне мало и недостаточно информации о работе Советов, и тем более невозмож‑
но где‑нибудь прочитать о повестке дня ближайшего заседания. Далеко не сразу и дале‑
ко не в полном объеме размещается информация как на сайте мВД Украины, так и на 
сайтах региональных управлений, в частности, на сайте гУ мВД Украины в аРК. По‑
казательна периодичность заседания совета при гУ мВД Украины в аРК — согласно 
сообщениям сайта гУ мВД Украины в аРК последнее заседание совета состоялось 
18.06.2009 г., а предыдущее — 18 июля 2008 г., причем информация об этих заседаниях 
появилась лишь через неделю‑две после их проведения.

может ли общественность оперативно вносить свои предложения в повестку дня и 
коррективы по направлениям работы совета — вопрос риторический.

отдельного упоминания заслуживает история с формированием представительства 
от общественности общественного совета при гУ мВД Украины в аРК. После созда‑
ния и начала работы общественного совета при мВД Украины мной было иницииро‑
вано создание такого совета при гУ мВД Украины в аРК и только после этого в начале 
марта было созвано первое организационное заседание, где были определены основ‑
ные принципы работы совета, достигнута договоренность о подготовке положения и 
иных регламентирующих документах. однако в дальнейшем помощник министра Кри‑
жановский стал всячески избегать контактов с руководством Крымского правозащит‑
ного объединения аРКЪаДаш, сообщал, что очередное заседание еще не созывается, 
а затем в ход пошли разного рода грязные приемы, появились провокаторы, которые 
якобы писали в гУ мВД Украины в аРК, что председатель правления Крымского пра‑
возащитного объединения аРКЪаДаш Фариков а.Дж. уволен с занимаемой должнос‑
ти. При чем никаких документов от этих подставных провокаторов нам не предъявили, 
несмотря на неоднократные обращения.

В мае 2009 г. на Форуме правозащитных организаций Украины снова была до‑
стигнута договоренность с помощником министра левченко е.Б. о немедленном ис‑
правлении допущенных недоразумений и безусловном вводе представителя от Крым‑
ского правозащитного объединения аРКЪаДаш в состав общественного совета при 
гУ мВД Украины в аРК на ближайшем заседании совета. однако 04 июля 2009 г. я с 
удивлением узнал, что очередное заседание общественного совета при гУ мВД Украи‑
ны в аРК проведено 18.06.2009 г., при этом договоренность в очередной раз не выпол‑
нена, и теперь оказывается Крымскому правозащитному объединению аРКЪаДаш 
необходимо представить две рекомендации от членов совета.

Взглянем же в персональный состав общественного совета при гУ мВД Украины в 
аРК. из двадцати пяти членов четырнадцать — официальные представители от мили‑
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ции, плюс двое отставных сотрудников милиции и несколько одиозных фигур, извест‑
ных своей заангажированностью не только в Крыму. Реальных представителей право‑
защитной общественности — раз, два и обчелся.

информации о работе совета на официальном сайте гУ мВД Украины в аРК 
(http://www.crm‑mia.gov.ua/forum/) негусто, последнее сообщение помещено 3 июля о 
заседании совета, состоявшегося 18.06.2009 г., при этом ни повестки дня, ни сведений о 
количестве присутствовавших на заседании членов совета, ни, тем более, персонального 
списка участников нет. Будет ли доверять простой обыватель такому совету, состоящему 
на две трети из бывших и действующих работников милиции? я думаю, что вряд ли.

Так кто же будет цепным псом демократии в общественном совете при гУ мВД 
Украины в аРК, если в нем не представлен известный правозащитный центр им. Пет‑
ра григоренко, Крымское правозащитное объединение аРКЪаДаш, иные известные 
в Крыму правозащитники? Как можно говорить или отчитываться об успешной работе 
этого совета при периодичности проведения заседаний совета в 11 месяцев и практи‑
чески полном отсутствии оперативной информации о его деятельности и полном от‑
сутствии обращений в данный орган. Да если бы это был рабочий орган, количество 
обращений в нем должно было бы напоминать безбрежный океан, поскольку несть 
числа попранных элементарных человеческих прав в Крыму, о чем в Крымском право‑
защитном объединении аРКЪаДаш знают не понаслышке.

на наш взгляд, необходимо коренным образом изменить отношение к публичности 
работы общественного совета при мВД Украины, равно как и Советов в регионах.

необходимо постоянное обновление членов существующих Советов. С помощью 
ротации необходимо поддерживать их работоспособность на высоком уровне. основ‑
ное требование к членству в Совете — постоянные инициативы по конкретным сис‑
темным изменениям в работе милиции в целом с учетом конкретных особенностей в 
регитонах. Это достигается путем участия членов в работе выездных мониторинговых 
групп, непосредственное участие не менее, чем в половине заседаний Советов, при 
том, что заседание рады должно быть не реже одного раза в три месяца. о темах и по‑
вестке дня необходимо оповещать общественность не менее чем, за неделю, как в ин‑
тернете, так и через другие Сми.

Экстренные заседания (внеочередные) также должны объявляться не менее, чем 
за три дня, с публикацией о том, по чьей инициативе оно проводится, с предлагаемой 
повесткой дня. необходимо обязательно публиковать в интернете протокола заседания 
Совета с указанием участников в полном объеме.

из особо острых актуальных задач Советов назовем следующие.
— необходимо обратить внимание на работу участковых инспекторов милиции и 

соблюдение ими прав и свобод граждан при повседневной работе.
— обратить внимание руководства подразделений общественной безопасности на 

необходимость быстрого и четкого реагирования со стороны с участковых инс‑
пекторов на нарушения прав и свобод граждан.

— особое внимание уделить своевременному и адекватному принятию мер в связи 
с нарушениями прав граждан по признаку этнической принадлежности, вероис‑
поведания, социальному и имущественному положению.

— Требуют отдельного внимания и кропотливой работы появившиеся факты умыш‑
ленного использования сотрудников милиции из числа этнических меньшинств их 
руководителями для оказания давления, либо иного противоправного воздействия, 
на представителей тех же национальных групп, оказываемого из политических или 
иных личностных интересов руководителями милицейских подразделений. Счи‑
таю необходимым обратить внимание министра и членов общественных советов 
на это относительно новое явление в общественно‑политической жизни Украины 
и, в частности, среди работников мВД. Подобные факты последние три‑пять лет 
имеют место в Крыму и каждодневно, но никак не учитываются в официальных 
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исследованиях. Представители национальных групп, в основном, крымские тата‑
ры, испытывают подобные явления на себе. При этом официальные сообщения 
категорически «не замечают» их наличие в Крыму так же, как пять лет назад ка‑
тегорически отрицали наличие в Крыму скинхедов. Трагические события в 2004 
году на ул. Пушкинской в Симферополе, 2007 года в Бахчисарае на мусульманс‑
ком кладбище наглядно опровергли утверждения об отсутствии в Крыму скинхе‑
дов. необходимо, не ожидая крайних проявлений, разработать и внедрить систему 
пресечения использования сотрудников милиции их числа национальных мень‑
шинств в противоправных действиях в отношении этих же национальных групп.

Перечисленные мероприятия, несомненно, не исчерпывают перечень необходимых 
мер по совершенствованию работы совета и повышению эффективности его работы, 
но основаны на повседневной работе по защите прав человека, которую ведут члены 
Крымского правозащитного объединения аРКЪаДаш.

Артур Шевцов

про досвід співпраці громадсьКою організації 
в соФіївсьКомУ районі

шановні учасники, громадських слухань «Дотримання прав людини в діяльності 
мВС.

я, голова Софіївської районної ради Дніпропетровської області, спершу хочу по‑
дякувати організаторам за запрошення та проведення даного форуму. адже питань та 
пропозицій накопичилось дуже багато.

як представник органів місцевого самоврядування з сільської місцевості (а в мину‑
лому оперуповноважений ДСБеЗ) вважаю, що профілактика злочинності проводиться 
формально, як 10 років тому, так і зараз. йде звітність по «палкам», мало уваги приді‑
ляється адміністративним правопорушенням (крім Даі). Коли міліціонер приходить в 
школу або в дитсадок — це вже подія, а повинна бути як щоденна робота. Де поділась 
ідея про створення муніципальної міліції? Для наведення порядку на вулицях та для 
профілактики злочинності і роз’яснювальної роботи серед дітей та молоді, а також для 
підняття позитивного іміджу міліції необхідно залучати громадськість.

У Софіївському районі за останні чотири роки склалась досить складна криміно‑
генна ситуація:

— був спалений автомобіль голови районної ради біля Софіївського РВ УмВС в 
Дніпропетровській області, потім був підпал 2‑х автомобілів депутата районної 
ради на території РВ УмВС, було скоєно ряд гучних вбивств, викопувались во‑
догінні труби і т. ін.

За цей період змінилось три начальники Софіївського РВ УмВС України в Дніпро‑
петровській області. і от зараз з новим начальником та громадською організацією «Со‑
фіївський полк» Дніпропетровської січі війська запорізького розроблено і проводиться 
патрулювання вулиць району, розроблена програма співпраці РВ УмВС та органів міс‑
цевого самоврядування проведено анкетування населення району, з якого видно, що 
для позитивного іміджу міліції ще треба багато працювати.
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інформаційно-аналітичні матеріали, 
підготовлені управлінням моніторингу дотримання 
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ 
для керівництва мвс україни

ЗатВеРДжено 
Розпорядження мВС 
від 30.10.2008 № 1188

план заходів на виКонання реКомендацій Комісара ради Європи 
з прав людини т. хаммарберга

№ 
з/п

Захід, спрямований на виконання рекомендацій 
Комісара Ради європи з прав людини

Відповідальні 
за виконання 

термін 
виконання

1. Створити науково-методичний центр з дотримання прав людини 
в діяльності органів внутрішніх справ України

1.1. Вивчити питання створення науково‑методичного 
центру з дотримання прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ (покладення таких функцій на один 
з існуючих науково‑методичних підрозділів) 

Дон, ДнДі, 
академія 

управління, 
КнУВС

грудень 
2008 року

1.2. Створити науково‑методичний центр з дотримання 
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ 
України, до функцій якого включити організацію ре‑
гулярних семінарів та тренінгів працівників оВС у 
галузі дотримання прав людини, створення науково‑
методичного забезпечення в цій галузі, розробку стра‑
тегічного розвитку механізмів дотримання прав лю‑
дини в діяльності оВС (або покласти такі функції на 
один з існуючих науково‑методичних підрозділів)

Дон, ДКЗ,
УмДПл

До вересня 
2009 року 

2. Забезпечити встановлення в усіх підрозділах органів внутрішніх справ системи 
відеоспостереження з метою попередження незаконних дій працівників МВС

2.1. Провести моніторинг чинного законодавства та при 
необхідності, підготувати пропозиції щодо внесення 
змін до відповідних нормативно‑правових документів 
для врегулювання питання застосування відеоспосте‑
реження за службовою діяльністю працівників органів 
внутрішніх справ 

УЮЗ, гш,
УмДПл

листопад, 
грудень

2008 року

2.2. Вивчити стан наявних систем відеоспостереження в 
адміністративних будівлях міськрайлінорганів, визна‑
читися з необхідною їх кількістю з урахуванням уста‑
новлення їх у кімнатах, де здійснюється робота з підоз‑
рюваними, затриманими, заарештованими та свідками 
(опитування, допит, утримання)

гш, гСУ,
гУБоЗ, ДКР,

ДгБ, ДЗ, 
гУмВС, УмВС, 

УмВС 
на залізничному 

транспорті

Січень
2009 року



���

ДоДаток

2.3. Визначити об’єкти та місця розміщення відеоапарату‑
ри, необхідну кількість технічних засобів, опрацювати 
порядок установлення, технічного обслуговування апа‑
ратури, збереження та використання отриманої інфор‑
мації, а також визначити суб’єктів, на які покладається 
завдання здійснення контролю за справністю апарату‑
ри та за проведенням фіксації дій працівників мВС

гш, гУБоЗ,
гСУ, СВБ,
ДКР, ДгБ,
ДЗ, ДДаі,

гУмВС, УмВС,
УмВС 

на залізничному 
транспорті

 Січень
2009 року

2.4. опрацювати питання обсягу фінансування на закупів‑
лю систем відеоспостереження, затрат на їх установ‑
лення та експлуатацію

ДРЗ, ДЗ,
гУмВС,

УмВС, УмВС 
на залізничному 

транспорті

лютий
2009 року 

2.5. Передбачити видатки для забезпечення централізо‑
ваної закупівлі та встановлення системи відеоспоте‑
реження для підрозділів органів внутрішніх справ у 
плані діяльності постійно діючого тендерного коміте‑
ту мВС на 2009 рік

ДФЗБо,
ДРЗ, ДЗ

лютий, 
березень
2009 року

2.6. Здійснити апробацію систем відеоспостереження на 
базі двох‑трьох підрозділів, за її наслідками визначити‑
ся з проблемними питаннями та шляхами їх усунення 

ДЗ, гш, СВБ 
червень, 
липень 

2009 року 
2.7. В межах виділених коштів забезпечити закупівлю, ус‑

тановлення та введення в експлуатацію систем відео‑
нагляду

ДРЗ, ДЗ, 
структурні 
підрозділи 
цамВС, 

гУмВС, УмВС,
УмВС 

на залізничному 
транспорті

2009 рік

3. переглянути та розробити нормативно-правову і методичну бази для діяльності підрозділів, 
що відповідають за розгляд скарг та заяв громадян щодо неправомірних дій працівників 

правоохоронних органів, з урахуванням вимог чинного законодавства 
та практики європейського суду з прав людини

3.1. Створити в мВС робочу групу із залученням до неї 
працівників центрального апарату міністерства, про‑
відних фахівців Державного науково‑дослідного інс‑
титуту та вищих навчальних закладів мВС

УмДПл,
ДДЗР, УЮЗ,
ДКЗ, Дон

листопад
2008 року

3.2. Розробити нову редакцію наказу мВС від 10.10.2004 
№ 1177 «Про затвердження Положення про порядок 
роботи зі зверненнями громадян і організації їх осо‑
бистого прийому в системі міністерства внутрішніх 
справ України» з урахуванням прийняття нового Зако‑
ну України «Про звернення громадян» та інших змін у 
законодавстві України 

ДДЗР, УЮЗ,
УмДПл 

За результатами 
прийняття зако‑
нодавчих актів

3.3. Увести в практику роботи органів та підрозділів внут‑
рішніх справ обов’язкову реєстрацію в журналі реєст‑
рації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 
готуються (жРЗПЗ), заяв і повідомлень громадян про 
неправомірні дії працівників органів внутрішніх справ, 
де вбачаються формальні ознаки злочину. їх перевір‑
ку здійснювати відповідно до інструкції про порядок 
приймання, реєстрації та розгляду в органах і підроз‑
ділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про 
злочини, що вчинені або готуються, затвердженою на‑
казом мВС від 14.04.2004 №400, матеріали перевірок 
направляти до органів прокуратури для прийняття рі‑
шення згідно з КПК України

гш, структурні 
підрозділи цент‑
рального апарату 
мВС, гУмВС,
УмВС, УмВС 

на залізничному 
транспорті

листопад, 
грудень 

2008 року 
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4. поширити повноваження мобільних груп для відвідування спецустанов міліції згідно 
з принципами факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання. 
поновити склад громадських рад з поширенням питомої ваги представників громадськості

4.1. Вивчити роботу громадських рад та при необхідності 
переглянути і поновити їх склад з поширенням пито‑
мої ваги представників громадськості 

УмДПл,
гУмВС,
УмВС

грудень 
2008 року

4.2. Розробити процедуру відбору та сертифікації членів 
мобільних груп 

УмДПл
лютий 

2009 року

4.3. Провести заняття з особовим складом щодо прак‑
тичного виконання вимог наказу мВС від 11.08.2008 
№ 389 «Про внесення змін до Положення, затверд‑
женого наказом мВС від 31.08.2006 № 894 «Про ор‑
ганізацію діяльності постійно діючих мобільних груп 
з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина в діяльності органів внутрішніх справ»

гУмВС, УмВС, 
УмВС 

на залізничному 
транспорті

грудень 
2008 року

5. підтримувати діяльність проекту щодо надання безоплатної правової допомоги 
затриманим та заарештованим особам

Продовжити надання при необхідності, безоплатної 
правової допомоги затриманим та заарештованим 
особам, використовуючи потенціал місцевих правоза‑
хисних організацій 

гУмВС, УмВС Постійно 

6. ознайомити правоохоронні органи з формами громадського та відомчого контролю 
за дотриманням прав людини, започаткованими при МВС України (громадські ради 
з прав людини, мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини, Управління 

моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ)

6.1. Забезпечити висвітлення інформації про громадські 
ради, мобільні групи, УмДПл у засобах масової ін‑
формації 

ДЗг та мД, 
УмДПл

Постійно

6.2. Забезпечити розповсюдження інформації про форми 
громадського та відомчого контролю за дотриманням 
прав людини, започаткованого при мВС, шляхом 
участі в семінарах, конференціях, засіданнях «круглих 
столів» тощо 

УмДПл Постійно

7. Завершити реконструкцію спецустанов та забезпечити належні медичні 
та санітарні умови у приміщеннях досудового утримання під вартою

7.1. При формуванні проектів державного бюджету перед‑
бачати видатки, необхідні для продовження будівниц‑
тва, реконструкції, капітального ремонту спеціальних 
установ міліції, забезпечення осіб, що утримуються, 
повноцінним харчуванням, придбання постільної бі‑
лизни, столових наборів, медичних та санітарно‑про‑
тиепідемічних, а також спеціальних автомобілів для 
перевезення затриманих і взятих під варту осіб, пально‑
мастильних матеріалів та їх технічного обслуговування

ДФЗБо, УКБі, 
ДРЗ, ДгБ

Постійно

7.2. Забезпечити проведення щорічної закупівлі продук‑
тів харчування для затриманих і взятих під варту осіб 
відповідно до норм, визначених постановою Кабінету 
міністрів України від 16 червня 1992 року № 336

гУмВС, УмВС, 
УмВС 

на залізничному 
транспорті

Згідно 
з установленими 

термінами

7.3. Забезпечити ведення обліків кількості викликів бригад 
швидкої медичної допомоги до спеціальних установ 
міліції за скаргами затриманих і взятих під варту осіб на 
стан здоров’я та виявлення в них тілесних ушкоджень. 
Узагальнені відомості надсилати ДгБ щокварталу

ДгБ, гУмВС,
УмВС, УмВС 

на залізничному 
транспорті

грудень
2008 року
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7.4. Здійснювати контроль за виконанням наказу мВС від 
25.09.2006 № 946 «Про затвердження норм забезпечен‑
ня господарським інвентарем кімнат для затриманих 
чергових частин, ізоляторів тимчасового тримання, 
приймальників‑розподільників для осіб, затриманих за 
бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб, 
підданих адміністративному арешту, пунктів тимчасо‑
вого перебування іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні»

гУмВС, УмВС, 
УмВС 

на залізничному 
транспорті

Постійно

7.5. Забезпечити виконання спільного наказу моЗ та мВС 
від 06.07.2004 № 331/645 «Про проведення спільних 
протитуберкульозних заходів серед тимчасово затри‑
маних та взятих під варту осіб, які тримаються в спе‑
ціальних установах органів внутрішніх справ, у термі‑
ни, установлені законодавством України» обстеження 
та лікування осіб, які тимчасово затримані і взяті під 
варту у спеціальних установах органів внутрішніх 
справ

гУмВС, УмВС, 
УмВС 

на залізничному 
транспорті

Постійно

7.6. Розробити інструктивні матеріали щодо процедури 
та умов проведення обробки приміщень спецустанов 
міліції кварцевими випромінювачами 

ДгБ,
ДмЗР

грудень
2008 року

7.7. Забезпечити постійний контроль з організації якісно‑
го триразового харчування затриманих та взятих під 
варту осіб відповідно до чинного законодавства

гУмВС, УмВС, 
УмВС 

на залізничному 
транспорті

Постійно

7.8. Забезпечити постійний моніторинг дотримання вимог 
санітарних норм та правил у спеціальних установах 
міліції, протиепідемічного забезпечення осіб, які ут‑
римуються в цих установах, заходів з приведення їх у 
відповідність до європейських норм та стандартів

гУмВС, УмВС, 
УмВС 

на залізничному 
транспорті

Постійно

7.9. Забезпечити контроль за виконанням плану будівниц‑
тва та проведення капітальних ремонтів спеціальних 
установах міліції

гУмВС, УмВС, 
УмВС 

на залізничному 
транспорті

Протягом 
2008‑2009 років

7.10. Відповідно до відомчих будівельних норм ВБн В. 2.2‑
49‑2004 «Проектування об’єктів міліції» оформити 
проектно‑кошторисну документацію на будівництво 
іТТ Савранського та Балтського РВ гУмВС України 
в одеській області 

гУмВС Украї‑
ни в одеській 

області

грудень
2008 року

7.11. Продовжити реконструкції іТТ за програмою КПКВ 
1001050 «Забезпечення захисту прав і свобод грома‑
дян, суспільства і держави від протиправних посягань, 
охорона громадського порядку»

ДгБ,
УКБі

2009 рік 

8. Удосконалити процедуру захисту прав мігрантів та шукачів притулку 

Продовжити співпрацю з УВКБоон щодо впровад‑
ження на національному рівні міжнародних стандар‑
тів поводження з мігрантами та шукачами притулку 

ДДгРіФо,
УмДПл

Постійно 

9. Забезпечити ефективне навчання працівників органів внутрішніх справ, 
які опікуються мігрантами та шукачами притулку 

9.1. Увести до навчальних планів курсів підвищення ква‑
ліфікації курс «Захист прав мігрантів та шукачів при‑
тулку»

Дон, ВнЗ 2009 рік 

9.2. Забезпечити вивчення в системі службової підготовки 
всіма працівниками оВС документів щодо прав міг‑
рантів та шукачів притулку 

ДКЗ, Дон, 
ДДгРіФо
УмДПл

2009 рік 
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про можливий негативний розвитоК ситУації в питаннях забезпечення 
прав людини по ітт Умвс області в настУпномУ році

останнім часом зміни, що відбуваються в законодавстві, носять характер посилен‑
ня відповідальності за деякі види адміністративних правопорушень. При цьому, по‑
ширюється практика застосування судами такого виду покарання як адміністративний 
арешт. Так, Законом України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України», 
стосовно удосконалення регулювання відносин в сфері забезпечення безпеки дорож‑
нього руху, що вступив в дію з 17.11.2008 року за шістьма складами правопорушень вве‑
дено нову санкцію покарання у вигляді адміністративного арешту (ст.ст. 121 ч. 3., 1224; 
130 ч. 1., ч. 2. та ч. 4., 140 ч. 4., КУпаП України).

Законом України № 599‑іV від 25.09.2008 року «Про внесення змін до деяких зако‑
нодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильс‑
тву в сім’ї» з 01.01.2009 року внесені зміни до ч. 1. ст. 1732 КУпаП, якими за вчинення 
дій, вже передбачено покарання у вигляді адміністративного арешту. Раніше, таке по‑
карання передбачалось лише за вчинення дій зазначених ч. 2. цієї статті.

Порушення, визначені ч. 1. ст. 1732, на сьогодні носять досить поширений характер.
В умовах світової фінансово‑економічної кризи збільшується кількість непрацюю‑

чих осіб, внаслідок чого судами більш ширше буде застосовуватись, до цієї категорії по‑
карання у вигляді адміністративного арешту, в тому числі і по іншим видам адміністра‑
тивних правопорушень (ст. 173, ст. 185 КУпаП України).

Тому, на мою переконливу думку, позитивні, на перший погляд, для оВС змі‑
ни в законодавстві можуть найближчим часом стати значною проблемою в діяльності 
підрозділів блоку громадської безпеки, а особливо іТТ міськрайорганів.

Спробую довести це на прикладі УмВС України в Сумській області.
До 2006 року в області функціонували іТТ загальною наповненістю 458 осіб. Після 

приведення до відповідності міжнародних норм (необхідної площі на одного затрима‑
ного) наповнюваність іТТ області скоротилась і складає на сьогодні 310 осіб. Причому, 
функціонує іТТ лише у 14 із 21 міськрайоргану.

За 11 місяців поточного року в іТТ області перебувало:
— 938 — затриманих;
— 3079 — заарештованих;
— 1578 — засуджених.
— Крім цього, за цей же термін в іТТ області знаходилося 2019 адмінзаарештова‑

них, які загалом перебували там 15847 діб.
шляхом не складного розрахунку визначаємо, що загальна середньодобова напов‑

нюваність в цілому по всіх іТТ складає 60%.
але ж, якщо розглянути кожне іТТ окремо, то по деяким з них, вже на сьогодні, 

вона складає сто відсотковий гранично можливий рівень наповненості.
Так, по Конотопському мРВ вона складає 98%, по лебединському РВ — 95%, по 

охтирському мРВ — 90%.
До цього ж, звернемо увагу, що розміщення осіб в іТТ є процесом не планомірним 

і стабільно не ритмічним. З вищенаведених даних виходить, що вже сьогодні по деяким 
іТТ, в деякий період, протягом деякого часу відбувається перевищення ліміту напов‑
нюваності. Підтвердженням цього є наявність фактів не виконання або не своєчасного 
виконання рішень судів про застосування адмінарешту з причини тимчасової заповне‑
ності іТТ. Загалом по УмВС області налічується вже більше 20 таких фактів.

Враховуючи вищезазначені зміни в законодавстві — у 2009 році неминуче збіль‑
шиться кількість застосування судами покарань у вигляді адмінарешту. Вже за 11 міся‑
ців поточного року за 970 складеними протоколами по ч. 2. ст. 1732 КУпаП — по 465 
протоколам судами було застосовано адмінарешт (50%). За ч. 1. ст. 1732 КУпаП зага‑
лом складено 2502 протоколи.



���

ДоДаток

якщо припустити, що у 2009 році суди застосують адмінарешт лише по 10‑20% від 
загальної кількості таких протоколів — це буде означати збільшення наповнюваності 
іТТ на 250‑500 осіб, що неминуче призведе до невиконання рішень судів у 50% місь‑
крайорганів з причини неможливості розміщення цих осіб. В іншому випадку, керівни‑
ками мРВ знову ж таки, деякий термін часу не будуть забезпечуватись належні умови 
особам, що перебувають в іТТ: кількість їх в камерах буде перевищена, не будуть до‑
тримуватися вимоги щодо окремого їх утримання по категоріям.

Також збільшиться кількість різного роду скарг і звернень як до керівництва УмВС, 
так і мВС України.

В той же час, слід зауважити, що відсутні і тенденції до зменшення основної кате‑
горії осіб, що перебуває в іТТ: це затримані, заарештовані та засуджені. Загальна кіль‑
кість їх за 11 місяців поточного року складає 5600 осіб. як результат, не складно пере‑
дбачити, у наступному 2009 році, суттєве збільшення кількості в міськрайорганах осіб, 
що перебуватимуть в іТТ. не виключено, що деякі іТТ міськрайорганів стануть, фак‑
тично, спец установами по утриманню адмінзаарештованих, бо ця категорія буде знач‑
но перевищувати кількість затриманих, заарештованих та засуджених осіб.

Вирішення повністю цієї проблеми, лише на рівні УмВС, буде не можливою.
Заходами, що можуть в деякій мірі, поліпшити ситуацію з боку УмВС може бути 

відпрацювання схеми мінімально можливого терміну утримання в іТТ категорій затри‑
маних, заарештованих та засуджених осіб, а також переміщення адмінарештованих осіб 
для відбування терміну покарання в іТТ інших міськрайорганів області.

ще у листопаді поточного року це питання було винесене мною на розгляд опера‑
тивної наради при начальнику УмВС, де прийнято рішення про початок реконструкції 
без залучення коштів мВС (за рахунок спонсорських та інших надходжень) з метою вве‑
дення в дію у 2009 році іТТ Тростянецького РВ та ямпільського РВ (по три камери).

З урахуванням вищенаведеного, вважав би за необхідне викласти наступні пропозиції:
— негайно, на рівні ДгБ мВС України, більш ретельно вивчити це питання та 

спрогнозувати можливий розвиток ситуації із збільшенням наповнюваності іТТ 
у наступному році по кожній окремо області.

— З урахуванням цього прогнозу спланувати відповідні конкретні заходи.
— лише за результатами отриманого прогнозу, з урахуванням складності ситуації 

по кожній області, вирішувати питання про можливе виділення УКБі мВС Ук‑
раїни коштів на будівництво чи реконструкцію іТТ для введення їх в дію.

— Вирішити питання про внесення змін в нормативні акти що дозволяли б, в ок‑
ремих випадках, утримання адмінарештованих в приймальниках‑розподільниках 
для осіб затриманих за бродяжництво (окремо від основної категорії). на сьогод‑
ні, ці спец установи міліції абсолютно не загружені. Так, у приймальнику‑роз‑
подільнику УмВС України в Сумській області ліміт наповненості якого складає 
34 особи — за 11 місяців поточного року перебувало лише 112 осіб.

— Переміщення адмінарештованих для утримання в іТТ наближених міськрай‑
органів, де є на це умови.

про підвищення соціального захистУ співробітниКів міліції, 
яКі несУть слУжбУ в спеціальних Установах мвс УКраїни

мВС України проводиться робота щодо виконання вимог рішення Ради національ‑
ної безпеки і оборони України «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби 



��0

Дотримання прав люДини в Діяльності мвс

з небезпечними інфекційними хворобами» та «національної програми боротьби з ту‑
беркульозом», але існують і певні проблеми з забезпеченням відповідного соціального 
захисту працівників міліції, які безпосередньо контактують зі хворими особами. Поши‑
рення туберкульозу в спецустановах міліції спостерігається кожного року.

Відсутність спеціалізованих установ міліції для утримання затриманих та взятих під 
варту осіб, хворих на туберкульоз та інші інфекційні захворювання, що передаються 
контактним шляхом, та Віл — СніД інфікованих веде до поміщення їх в інфекційні 
відділення лікарень та спеціалізованих протитуберкульозних закладів міністерства охо‑
рони здоров’я, де відсутні належні умови забезпечення захисту від зараження співробіт‑
ників міліції, які здійснюють охорону.

існує загроза для працівників міліції й у контакті з другою категорією хворих, які 
затримані вперше або доставляються в ізолятори тимчасового тримання за вимога‑
ми судів, та тримаються безпосередньо в окремих камерах установ. Серед них близь‑
ко 3% осіб, які хворіють на активну, занедбану та бактеріальну форму туберкульозу, 
Віл — СніД інфіковані та інше.

аналогічна ситуація складається у приймальниках — розподільниках для осіб, 
затриманих за бродяжництво, та спеціальних приймальниках для осіб, підданих ад‑
міністративному арешту, у які також поміщуються хворі на інфекційні захворювання, 
педикульоз, що передаються контактним шляхом.

наказом мВС України № 499 від 27.09.2007 визначено перелік посад, які, згідно з 
постановою Кабінету міністрів України № 393 від 17.07.92 «Про порядок обчислення 
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерсько‑
го складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та вій‑
ськової служби за контрактом, особам начальницького та рядового складу органів внут‑
рішніх справ та членам їхніх сімей» мають пільгові умови обчислення вислуги років з 
розрахунку один місяць служби за сорок днів. До переліку внесені особи рядового та 
начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходять службу в спецустановах 
та конвойних підрозділах міліції.

але крім вищезазначених працівників, відповідно до своїх функціональних обо‑
в’язків та згідно з наказом мВС України № 60 дск — 2005, співробітники секторів (від‑
ділень, груп) організації діяльності спеціальних установ та конвойних підрозділів міліції 
гУмВС, УмВС в областях здійснюють постійні перевірки несення служби нарядами та 
умов тримання взятих під варту осіб у спеціальних установах міліції, палатах протиту‑
беркульозних та інфекційних закладів моЗ, проводять обшуки, опитування та інші ре‑
жимні заходи, безпосередньо у камерах, спеціальних автомобілях, палатах, приміщень 
судів, де утримуються хворі заарештовані, знаходячись тривалий час у безпосередньому 
контакті з хворими затриманими та взятими під варту особами.

У працівників секторів, що забезпечують організацію та контроль за діяльністю 
підпорядкованих підрозділів та щоденно контактують зі спецконтингентом існує вели‑
ка загроза захворіти на туберкульоз, інші інфекційні захворювання, бути інфікованими 
Віл або СніД та заразити своїх близьких, але на них не поширюються відповідні піль‑
ги, передбачені Законом України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз».

на цей час приблизно 200 співробітників секторів (відділень, груп) з організації 
діяльності спеціальних установ та конвойних підрозділів міліції гУмВС, УмВС в об‑
ластях України залишаються без належного соціального захисту та компенсації психо‑
логічних та інших навантажень, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків у 
шкідливих для здоров’я умовах.

на виконання рішення розширеного засідання колегії мВС України від 25 липня 
2008 року, оголошеного наказом мВС України № 386 від 07.08.2008, та з метою покра‑
щення соціального захисту співробітників органів внутрішніх справ, що постійно кон‑
тактують з хворими на туберкульоз та несуть службу у шкідливих для здоров’я умовах, 
вважав би за доцільне доповнити перелік посад, визначений наказом мВС України 
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№ 499 — 2007, час проходження служби на яких підлягає зарахуванню до вислуги років 
для призначення пенсії один місяць за сорок днів, працівниками секторів (відділень, 
груп) гУмВС, УмВС України з організації діяльності спеціальних установ та конвой‑
них підрозділів міліції.

про порУшення прав людини при проведенні даКтилосКопії осіб

У відповідності з п. 11 ст. 11 Закону України «Про міліцію» органам внутрішніх справ 
надається право проводити дактилоскопію наступних категорій осіб:

— затриманих за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво;
— взятих під варту;
— осіб, яких звинувачують у вчиненні злочину;
— осіб, підданих адміністративному арешту.
Крім того, відповідно до ст. 7 Закону України «Про адміністративний нагляд за осо‑

бами, звільненими з місць позбавлення волі» передбачається дактилоскопіювання осіб, 
щодо яких встановлено адміністративний нагляд.

Порядок формування баз дактилоскопічного обліку в оВС регламентується поло‑
женнями наказу мВС України від 11.09.2001 № 785 «Про затвердження інструкції про 
порядок функціонування дактилоскопічних обліків експертної служби мВС України» 
та наказу мВС України від 18.08.1992 № 485 «Про заходи щодо подальшого вдоскона‑
лення діяльності чергової частини служби органів внутрішніх справ України».

Разом з тим, при проведені моніторингу стану дотримання прав людини в діяль‑
ності оВС помічниками міністра неодноразово виявлялися факти дактилоскопіюван‑
ня й інших категорій осіб, а саме:

— іноземців, затриманих за нелегальне перебування в Україні;
— осіб, затриманих за вчинення адміністративних правопорушень;
— осіб, доставлених до територіальних підрозділів.
Слід відзначити, що дактилоскопія іноземців, затриманих за незаконне перебуван‑

ня на території України, проводиться на виконання положень спільного наказу мВС 
України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 
29.07.2002 № 723/435 «Про затвердження інструкції про порядок функціонування в 
оВС та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за по‑
рушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іно‑
земців», яким передбачається формування бази дактилоскопічного обліку нелегальних 
мігрантів. В той же час, зазначена категорія осіб не входить до вичерпного переліку 
осіб, які підлягають дактилоскопіюванню відповідно до ст. 11 Закону України «Про 
міліцію».

Проведення ж дактилоскопії осіб, затриманих за вчинення адміністративних по‑
рушень, а також доставлених осіб взагалі не передбачено жодним нормативним актом 
мВС України, що призводить до значних порушень прав людини, зокрема права лю‑
дини на приватне життя.

В якості поширених порушень в сфері проведення дактилоскопіювання слід відмі‑
тити й відсутність зазначення підстави дактилоскопіювання у дактокартках, що, в свою 
чергу, значно ускладнює роботу підрозділів нДеКц та перешкоджає подальшому ви‑
користанню матеріалів за призначенням.

Варто також зазначити, що сама процедура дактилоскопіювання, на сьогодні, є вкрай 
застарілою і, фактично, носить для особи принизливий та психологічно важкий характер.
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З урахуванням вищевикладеного ввали б за доцільлне:
1. Створити робочу групу з числа фахівців центрального апарату мВС з метою 

розробки проекту наказу мВС України, який би передбачав єдиний порядок проведен‑
ня дактилоскопії в органах внутрішніх справ, а також чітко визначав би категорії осіб, 
що підлягають дактилоскопіюванню;

2. З метою вдосконалення дактилоскопічних експертиз надати пропозиції щодо 
розроблення та впровадження в практику дактилоскопічних сканерів з програмним за‑
безпеченням автоматично‑довідкових систем, а також централізованого забезпечення 
такими сканерами усіх територіальних оВС. Зазначені заходи передбачені Постановою 
Кабінету міністру України від 20.12.2006 року № 1767 «Про затвердження комплексної 
програми профілактики правопорушень на 2007‑2009 роки».

3. начальникам гУмВС, УмВС провести додаткові заняття, присвячені правовим 
засадам проведення дактилоскопії осіб, акцентуючи увагу на неприпустимості пору‑
шення прав людини.

про обмеження права громадян на достУп до інФормації 
відомими наКазами мвс УКраїни

аналіз практики підготовки відповідей керівництвом мВС України, а також гУмВС 
та УмВС в областях на звернення та клопотання громадян, які стосуються отримання ін‑
формації щодо заходів реагування керівництвом відповідних оВС на їх попередні скарги 
щодо тих чи інших неправомірних дій по відношенню до них з боку працівників міліції, 
в разі, коли такі неправомірні дії були підтверджені (повністю або частково), в ході ор‑
ганізованих та проведених службових перевірок, показує, що нерідко такі звернення гро‑
мадян не задовольняються, або задовольняються не в повному обсязі, що, з свого боку, 
призводить до порушення їх прав на доступ до інформації.

Суть проблеми полягає в наступному: при отриманні скарги про неправомірні дії 
працівників міліції керівник відповідного або вищестоячего підрозділу призначає про‑
ведення службової перевірки, за результатами якої готується висновок. на основі вис‑
новку службової перевірки в разі підтвердження фактів (повному або частковому), які 
викладені у скарзі заявника, та в разі необхідності, готується наказ керівника підрозді‑
лу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних у скоєнні виявлених 
правопорушень працівників міліції.

В разі, коли заявник бажає отримати інформацію щодо здійснених за результатами 
службової перевірки заходів та мір, щодо притягнення до дисциплінарної відповідаль‑
ності винних осіб, їй відмовляється на підставі ст. 31 Закону України «Про інформа‑
цію», наказу мВС України № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження Положення про 
порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в сис‑
темі міністерства внутрішніх справ України» (п. 9.2), наказу мВС України № 55 від 
20.01.2004 року, яким затверджена інструкція з оформлення документів у системі мВС 
України.

Так, стаття 31 Закону України «Про інформацію» містить норму, відповідно до якої, 
«забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до 
чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами».

Пункт 9.2. наказу мВС України № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження Поло‑
ження про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийо‑
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му в системі міністерства внутрішніх справ України» фактично повторює це положен‑
ня: «забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно 
до законодавства».

В наказі мВС України № 55 від 20.01.2004 року, яким затверджена інструкція з 
оформлення документів у системі мВС України, дається визначення такого документу 
як «наказ». «Наказ — основний розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, 
установи, організації на основі єдиноначальності і який містить індивідуальні приписи або 
правові норми з питань внутрішньоорганізаційної діяльності, адресовані підпорядкованим 
органам і працівникам». Причому наголос робиться на тому, що суть та зміст наказу ад‑
ресовані підпорядкованим органам і працівникам, а не стороннім особам.

аргументом при цьому є те, що надання інформації про зміст подібних наказів по‑
рушує права на особисту інформацію тих працівників міліції, яких вони стосуються і 
що факт надання такої інформації може бути оскарженим ними в судовому порядку.

однак право громадян на інформацію є подвійним: з одного боку, це право на от‑
римання інформації, з іншого, це право на збереження особистої інформації (право на 
приватність). Саме з такого подвійного змісту права на інформацію і витікають прак‑
тичні колізії, які фіксуються в практичній діяльності оВС України.

Водночас, звернення до текстів законів України «Про інформацію» та «Про звер‑
нення громадян», показує, що вони містять інші норми, які розкривають закріплений 
Конституцією України зміст права громадян на інформацію, дають визначення конфе‑
ренційної інформації та інформації із обмеженим доступом, а також такої інформації, 
яка не може розглядатися як конфіденційна, порядок отримання інформації та оскар‑
ження громадянами відмови у наданні інформації тощо. ці права громадян розкрива‑
ються у наступних статтях.

Базові норми закріплені в статті 32 Конституції України: «не допускається збиран‑
ня, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без 
її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини».

Закріплене в статті 32 Конституції України право на поширення конфіденційної інфор-
мації про особу без її згоди в інтересах прав людини має лежати в основі підходу мВС Ук‑
раїни та його підрозділів щодо надання інформації громадянам про здійсненні заходи 
дисциплінарного плану щодо працівників міліції, які скоїли правопорушення у сфері 
дотримання прав людини.

Закон України «Про інформацію» також містить наступні норми, які закріплюють 
права громадян щодо отримання інформації стосовно дій або бездіяльності посадових 
осіб, представників органів державної влади, що призвели до порушення їх прав.

Стаття 9 «Право на інформацію» Закону «Про інформацію», говорить, що «всі гро‑
мадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що 
передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання 
відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, 
здійснення завдань і функцій.

Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не 
повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні 
та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридич‑
них осіб.

Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується 
його особисто, крім випадків, передбачених законами України».

Стаття 23 Закону «Про інформацію» визначає, що є інформацією про особу — «це 
сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу. основ‑
ними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний 
стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження».
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Стаття 30 Закону «Про інформацію» чітко визначає, що не може визначатися як 
інформація з обмеженим доступом, або конфіденційна інформація, що є власністю дер‑
жави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого само‑
врядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, яка стосується, 
в тому числі, «стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів 
їх порушень», а також про «незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самов-
рядування, їх посадових та службових осіб».

ця ж стаття конкретизує норму статті 32 Конституції України щодо можливості 
поширення інформації з обмеженим доступом без згоди її власника, «якщо ця інфор-
мація є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і якщо 
право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист» (вар‑
то потрібно повторювати зайвий раз, що проблема дотримання прав людини з боку 
працівників органів внутрішніх справ України та інших правоохоронних органів зна‑
ходиться в центрі суспільної уваги як на національному, так і міжнародному рівнях). 
«Відмова в доступі до такої інформації, або приховування її, або незаконні збирання, вико-
ристання, зберігання чи поширення можуть бути оскаржені до суду» (ст. 31 Закону «Про 
інформацію»).

Більше того, відповідно до ст. 47 цього ж закону, «особа звільняється від відповідаль-
ності за розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця ін-
формація є суспільно значимою».

Стаття 35 Закону «Про інформацію» гарантує громадянам право на оскарження 
відмови у наданні інформації за допомогою суду. «Якщо на скаргу, подану до органу ви-
щого рівня, дається негативна відповідь, запитувач має право оскаржити цю відмову до 
суду.

У разі, коли запитувач звернувся до суду, обов’язок доводити законність відмови чи від-
строчки задоволення запиту покладається на відповідача — державну установу.

Суд має право для забезпечення повноти та об’єктивності розгляду справи запитати 
офіційні документи у можливості ознайомлення з якими було відмовлено, і, вивчивши їх, 
прийняти рішення про обґрунтованість (або необґрунтованість) дій посадових осіб держав-
ної установи.

Якщо відмову або відстрочку визнано необґрунтованою, суд зобов’язує державну уста-
нову надати запитувачу змогу ознайомитися з офіційним документом і постановляє окре-
му ухвалу щодо посадових осіб, які відмовили заявнику.

Необґрунтована відмова у наданні змоги для ознайомлення з офіційними документами 
або порушення визначеного терміну її надання без поважних причин тягнуть за собою дис-
циплінарну або іншу відповідальність посадових осіб державних установ у порядку, вста-
новленому законами України».

Крім того, «запитувачі мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення 
офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо».

Стаття 48 повторно закріплює право на судовий порядок оскарження неотримання 
інформації: «у разі незадоволення скарги, поданої до органу вищого рівня, заінтересо‑
ваний громадянин або юридична особа мають право оскаржити протиправні дії поса‑
дових осіб до суду».

необґрунтована відмова від надання відповідної інформації, а також необґрунтова‑
не віднесення окремих видів інформації до категорії відомостей з обмеженим доступом 
тягне за собою «дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну від-
повідальність згідно з законодавством України» (ст. 41 Закону «Про інформацію»).

наведені вище тексти статей Закону України «Про інформацію», а також Закону 
України «Про звернення громадян» красномовно свідчать, що обмеження прав грома‑
дян в доступі до інформації, яка міститься у відомчих наказах щодо мір дисциплінарно‑
го впливу суперечать чинному законодавству України. інформація про дисциплінарні 
стягнення не відноситься, згідно визначення закону, до інформації про особу.
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Водночас, відомчий наказ мВС України № 1177 від 10.10.2004 року не відповідає 
нормам Конституції України та чинного законодавства в частині дотримання права 
громадян на отримання інформації, яка стосується їх прав і має бути змінений у від‑
повідності до Конституції України, законів України «Про інформацію» та «Про звер‑
нення громадян». ці зміни мають стосуватися перш за все визначенню механізму оз‑
найомлення громадян з текстами наказів та інших документів, які стосуються прав 
громадян та становлять великий суспільний інтерес.

Затримка у приведенні відомчого наказу № 1177 у відповідність із нормами чинно‑
го законодавства є серйозною перешкодою на шляху до реалізації права громадян на за‑
конний доступ до інформації. Крім того він призводить до зростання кількості повтор‑
них звернень громадян до органів внутрішніх справ, зростання кількості скарг на оВС з 
цього приводу, які надходять на адресу прокуратури та Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини, що не сприятиме покращенню іміджу міліції України.

Крім того, потребує внесення змін до наказу № 55 від 20.01. 2004 року, зокрема в 
частині визначення такого документу як «наказ», де говориться, що він адресований 
підпорядкованим органам та працівникам, оскільки це не відповідає дійсності.

наприклад, наказом мВС України затверджені права затриманих та заарештованих 
осіб, які перебувають в спец установах міліції, а це означає, що він адресований не тіль‑
ки працівникам міліції та підрозділам оВС, але й «стороннім» особам, які перебувають 
тимчасово у спец установах міліції.

або перелік документів, необхідних для отримання закордонних паспортів, який 
також визначається наказом, адресований не лише працівникам та підрозділам оВС, 
але й тим громадянам, які бажають отримати паспорти. Перелік подібних прикладів 
можна продовжувати.

У зв’язку із вищевикладеним пропонуємо:
1. Створити робочу групу по внесенню змін до наказу 1177 від 10.10.2004 із залучен‑

ням до цього експертів із числа представників громадських організацій.
2. До 1 вересня 2009 року підготувати та внести відповідні зміни до наказу № 1177 

від 10.10.2004, привівши його у відповідність до Конституції України та чинного зако‑
нодавства.

3. Створити робочу групу по внесенню змін до наказу № 55 від 20.01.2004 із залу‑
ченням до цього експертів із числа представників громадських організацій.

4. До 1 вересня 2009 року підготувати та внести відповідні зміни до наказу № 55 від 
20.01.2004

5. До 1 жовтня 2009 року розробити методичні матеріали для проведення занять з 
особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ з питань застосування норм 
законів України «Про інформацію» та «Про звернення громадян» щодо дотримання 
прав громадян на отримання інформації.

6. До 1 жовтня 2009 року зробити аналіз стану викладання даної теми в ВнЗ мВС 
України та при необхідності внести корективи до навчальних планів для приділення 
уваги питанням дотримання прав громадян на інформації при підготовці кадрів в ВнЗ 
мВС України.

7. До кінця 2009 року провести занять з особовим складом органів та підрозділів 
внутрішніх справ з питань застосування норм законів України «Про інформацію» та 
«Про звернення громадян» щодо дотримання прав громадян на отримання інформації.

8. Тримати питання надання відповідей громадянам щодо неправомірних дій пра‑
цівників міліції на постійному контролі.
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про невідповідність постанови 
про адміністративне правопорУшення вимогам заКонУ УКраїни 

«про виКонавче провадження»

Згідно з діючим законодавством України працівниками Даі у разі скоєння пра‑
вопорушення виноситься постанова по справі про адміністративне правопорушення. 
У разі невиконання зазначеної постанови протягом 15‑ти денного терміну відповідно 
до ст. 308 КУпаП вона надсилається для примусового виконання до відділу Державної 
виконавчої служби. Строк пред’явлення такої постанови відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 21 
Закону України «Про виконавче провадження» складає 3 місяці.

Виключно у порядку примусового виконання постанови з правопорушника має 
бути стягнуто подвійний розмір штрафу та витрати на облік правопорушень.

В той же час, реквізити постанови, напрацьованої ДДаі мВС не відповідають ви‑
могам ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», що унеможливлює її при‑
мусове виконання. У виконавчому документі повинні бути зазначені:

1) назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що вида‑
ли документ; (у реквізитах постанови зазначена лише дата її винесення, дата видачі від-
сутня. найменування органу, посадової особи в постановах скорочене, має бути повним);

2) дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ; (у реквізитах поста-
нови дата і номер протоколу про адмінпорушення відсутні);

3) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за 
його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юри‑
дичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта 
господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), 
індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для 
фізичних осіб — платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи 
іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржни‑
ка чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження борж‑
ника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо; 
(Пункт 3 частини першої статті 19 в редакції Закону № 1255‑IV (1255‑15) від 18.11.2003) 
(у реквізитах постанови відсутні найменування стягувача та його місце знаходження);

4) резолютивна частина рішення;
5) дата набрання чинності рішенням; (у реквізитах постанови відсутня);
6) строк пред’явлення виконавчого документа до виконання. (у реквізитах постано-

ви відсутній).
Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і 

скріплений печаткою.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 26 зазначеного Закону така постанова підлягає повернен‑

ню без виконання.

Відповідно до вимог п. 6 ст. 26 державний виконавець відмовляє у відкритті вико‑
навчого провадження у разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаче-
ним статтею 19 цього Закону.

отже, невідповідність реквізитів постанови вимогам Закону України «Про виконав‑
че провадження» унеможливлює реалізацію статті 308 КУпаП.

Враховуючи вищевикладене, вважали би за доцільне вказати керівництву ДДаі мВС 
на необхідність негайного приведення реквізитів постанови по справі про адміністра‑
тивне правопорушення у відповідність з вимогами Закону України «Про виконавче про‑
вадження».
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про порУшення прав людини 
в сФері обліКово-реЄстраційної дисципліни

неухильне дотримання обліково‑реєстраційної дисципліни в діяльності органів та 
підрозділів внутрішніх справ є фундаментальною засадою забезпечення конституційно‑
го права громадян на своєчасний розгляд їх заяв та звернень. В той же час, відповідно 
до інформації помічників міністра управління моніторингу дотримання прав людини 
в діяльності оВС апарату міністра в сфері обліково‑реєстраційної дисципліни існує 
низка проблем, які призводять до порушень цього права, а саме:

1. В регіонах України склалася практика, коли звернення громадян, в яких йдеться 
про дії працівників міліції, в яких вбачаються ознаки злочину, разом з іншими зверненнями 
реєструються у підрозділах документального забезпечення ГУМВС, УМВС. Подальший 
їх розгляд здійснюється в порядку та з урахуванням термінів, встановлених Законом 
України «Про звернення громадян», наказом мВС України від 10.10.2004 № 1177, інс‑
трукції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ 
України», яку затверджено наказом мВС України 06.12.1991 р. № 552 та може тривати 
протягом 30 діб, з можливістю подовження цього терміну ще на 30 діб.

В той же час, відповідно до ст.12 Закону України «Про звернення громадян» його 
дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримі‑
нально‑процесуальним законодавством. Тобто, якщо в заявах та повідомленнях громадян 
йдеться про дії працівників міліції, в яких вбачаються ознаки злочину, то розгляд таких заяв 
має здійснюватися у відповідності з вимогами ст. 97 КпК України, а також у порядку, пе-
редбаченому наказом МВС України від 14.04.04 року №400 та тривати не більше 10 діб.

2. Відповідно до п. 3.1. наказу мВС України від 14.04.04 року № 400, кожна заява 
про злочин незалежного від суб’єкту його вчинення має бути обов’язково зареєстрована в 
журналі реєстрації заяв та повідомлень про злочини (жРЗпЗ). якщо ж такі заяви не за-
реєстровані в жРЗпЗ або журналі реєстрації інформації про злочини (жРіЗ), а самі заяви 
та повідомлення не отримали відповідного реєстраційного номера, то вони вважаються при-
ховуваними від обліку (п. 3.7. наказу).

З метою більш глибокого аналізу проблеми та визначення шляхів її вирішення не‑
обхідно:

1. Створити робочу групу з числа фахівців центрального апарату мВС з метою 
аналізу стану обліково‑реєстраційної дисципліни в діяльності служб та підрозділів внут‑
рішніх справ.

2. До 15 жовтня подати міністру внутрішніх справ пропозиції робочої групи щодо 
вдосконалення процедури прийому, реєстрації та розгляду заяв та повідомлень про зло‑
чини.

про порУшення прав дітей при вирішенні питань 
щодо їх поміщення У приймальниКи-розподільниКи

Доповідаю, що відповідно до напрямків роботи УмДПл в оВС апарату міністра, 
мною проведено моніторинг окремих питань щодо повноважень посадових осіб органів 
внутрішніх справ при вирішенні питань відносно дітей, які залишили місце проживан‑
ня та навчання та забезпечення прав дітей у спецустановах міліції, а саме приймальни‑
ках‑розподільниках для дітей.
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Встановлено, що з метою забезпечення підтримки ліміту наповнюваності прий‑
мальників‑розподільників для дітей, у 2009 році, працівники ВКмСД та керівники ор‑
ганів внутрішніх справ знову вдалися до поміщення у приймальник‑розподільник для 
дітей осіб, використовуючи хибні підстави щодо заведення оРС «Розшук».

минув рік, коли за ініціативою Управління моніторингу дотримання прав люди‑
ни на оперативній нараді при міністрові внутрішніх справ розглядалися питання про 
зазначені порушення прав дітей в Дніпропетровській області, які без постанови суду 
та лише за наявності рішення начальника райвідділу поміщені до приймальників роз‑
подільників терміном на 30 діб.

матеріали справ затриманих осіб, хронологічна послідовність прийнятих рішень, 
свідчать про наявність ознаків фіктивності щодо заведення оРС «Розшук», які заведені 
виключно для виду, знаючи заздалегідь, що оперативно‑розшукові заходи не будуть за‑
стосовані і виконані, є такими, що мали на меті виправдати протизаконні заходи поз‑
бавлення дітей свободи, взагалі не мали правової мети. У цьому легко переконатися 
саме з огляду на хронологію подій. якщо вдатися до з’ясування дійсних обставин шля‑
хом опитування дітей, то зазначені твердження про наявність ознаків посадових право‑
порушень повністю підтверджуються.

як відомо, Постанова — це рішення посадової особи, спрямоване на набуття, змі‑
ну або припинення прав та обов’язків громадян. Тому Постанова, яка вчиняється 
без наміру створити будь‑які наслідки, визнається недійсною, називається фіктивною. 
Така правова позиція обгрунтована тим, що фіктивність прийнятих рішень призводить 
до наявності удаваних Постанов для приховання неправомірних дій, вимагає понов‑
лення прав дітей та застосування інших законодавчо встановлених наслідків. Таким 
чином, удавані Постанови з протиправними намірами та з метою приховування не‑
законних дій за своєю формою прикривають реальні рішення про позбавлення дітей 
свободи.

Більше того, якщо у 2008 році питання поміщення дітей цієї категорії до ПР по‑
годжувалися з прокурорами районів, то починаючи з 2009 року начальники райвідділів 
одноосібно затверджують такі Постанови.

Зазначені дії посадових осіб грубо порушують:
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритуль‑

них дітей», який набрав чинності з 1 січня 2006 року, а саме абзац одинадцятий час‑
тини першої статті 2 зазначеного Закону за яким безпритульні діти — це діти, які були 
вимушені залишити або самі залишили сім’ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, 
і не мають певного місця проживання.

Типове положення про центр обліку бездомних громадян затверджене постано‑
вою Кабінету міністрів України від 30 березня 2006 р. № 404 (абзац другий пункту 6) 
за яким безпритульні діти, що звертаються до центру, в супроводі його працівників на‑
правляються до притулків для дітей служби у справах дітей за територіальним принци‑
пом розташування притулку.

Типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей затверджене 
постановою Кабінету міністрів України від 9 червня 1997 р. № 565 за яким відповід‑
ні місцеві державні адміністрації створюють заклади соціального захисту для тимча‑
сового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років. До притулку приймаються 
діти, які заблукали, були покинуті батьками або піклувальниками, жебракують і місце 
знаходження їх батьків не встановлено, залишилися без піклування батьків (усино‑
вителів) або опікунів (піклувальників), залишили сім’ю чи навчальний заклад, вилучені 
кримінальною міліцією у справах дітей органів внутрішніх справ із сімей, перебування 
в яких загрожувало їх життю і здоров’ю, втратили зв’язок з батьками під час стихій‑
ного лиха, аварії, катастрофи, інших надзвичайних подій, не мають постійного місця 
проживання і засобів до життя, підкинуті та безпритульні діти, самі звернулися за до‑
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помогою до адміністрації притулку, відбували покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк.

Саме заведенням оРС «Розшук» працівники міліції утворюють умови за якими до 
притулку не приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного 
сп’яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, що вчинили 
правопорушення і щодо яких є відомості про винесення компетентними органами чи 
посадовими особами рішення про розшук, затримання, арешт або поміщення до прий‑
мальника‑розподільника для дітей органів внутрішніх справ.

Підставою для прийняття дітей до притулку є звернення дитини до адміністрації 
притулку за допомогою, направлення служби у справах дітей відповідної державної 
адміністрації чи виконавчого комітету ради, акт кримінальної міліції у справах дітей 
органів внутрішніх справ про доставлення до притулку покинутої дитини або дитини, 
яка заблукала, письмове звернення керівника органу управління освітою відповідної 
державної адміністрації чи виконавчого комітету ради, звернення органу, установи чи 
організації, на які покладено здійснення заходів соціального патронажу щодо дітей, 
які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, письмове звернення 
керівника лікувально‑профілактичного закладу охорони здоров’я. Прийняття дітей та 
надання їм необхідної допомоги здійснюється притулком цілодобово протягом календар‑
ного року.

центр соціально‑психологічної реабілітації дітей, як заклад соціального захисту, що 
діє на підставі типового Положення про центр соціально‑психологічної реабілітації ді‑
тей затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87, 
що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 
3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної 
соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. 
До центру приймаються діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, переве‑
дені з притулка для дітей, залишилися поза сімейним оточенням, зазнали насильства і 
потребують соціально‑психологічної допомоги.

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей» (введено в дію з 1 лютого 1995 року Постановою Верховної Ради 
Українивід від 24 січня 1995 року № 21/95‑ВР із змінами і доповненнями внесеними 
Законами України станом на 14 квітня 2009 року № 1254‑VI), виходячи з Конституції 
України та Конвенції оон про права дитини, визначені правові основи діяльності ор‑
ганів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійс‑
нення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли 
вісімнадцятирічного віку.

Здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень 
покладається в межах визначеної компетенції у тому числі на: кримінальну міліцію у 
справах дітей органів внутрішніх справ; приймальники‑розподільники для дітей органів 
внутрішніх справ.

Під соціальним захистом дітей у цьому Законі розуміється комплекс заходів і за‑
собів соціально‑економічного та правового характеру, здійснення яких покладається 
на кримінальну міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ щодо забезпечення 
прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання 
матеріальної підтримки.

Діяльність органів і служб у справах дітей та спеціальних установ і закладів соціаль‑
ного захисту для дітей здійснюється на принципах: законності; застосування переважно 
методів виховання і переконання, що передбачають вжиття примусових заходів лише 
після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей; збереження таємниці 
про дітей, які вчинили правопорушення і до яких застосовувалися заходи індивідуаль‑
ної профілактики; неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого по‑
водження з ними.
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Кримінальна міліція у справах дітей (абзац сьомий частини другої статті 5 із зміна‑
мивнесеними згідно із Законом України від 07.02.2007 р. № 609‑V) зобов’язана:

— розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім’ї, навчально‑виховні за‑
клади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей;

— виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання пере‑
дбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, 
навчання та виховання дітей (частину другу статті 5 доповнено новим абзацом 
десятим згідно із Законом України від 07.02.2007 р. № 609‑V);

— повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спеці‑
альних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення 
дітей, які було підкинуто, або які заблукали чи залишили сім’ю або навчально‑
виховні заклади;

— затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей 
віком до 14 років, які залишилися без опіки та піклування, — на період до пере‑
дачі їх законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, 
а дітей, які вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи 
підлягають кримінальній відповідальності, — до передачі їх законним представ‑
никам або направлення до приймальників‑розподільників, але не більш як на 
вісім годин;

— складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків 
(усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо 
виховання і навчання дітей, інформувати відповідні служби у справах дітей;

— доставляти в органи внутрішніх справ на строк до трьох годин дітей, які вчинили 
адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністра‑
тивна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопору‑
шення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або до приймальни‑
ків‑розподільників для дітей;

— повідомляти органи опіки та піклування за місцем перебування дитини про відо‑
мий факт залишення його без опіки (піклування) батьків;

— інформувати відповідні служби у справах дітей про дітей, які затримані чи обви‑
нувачуються у вчиненні злочинів

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 6 із змінами, внесеними згід‑
но із Законом України від 03.04.2003 р. № 673‑IV, суди розглядають справи щодо інших 
питань, пов’язаних з особистими, житловими і майновими правами неповнолітніх. Спра‑
ви, зазначені у частині першій цієї статті, розглядаються спеціально уповноваженими 
на те суддями (складом суддів) за участю представників служб у справах дітей, крім ви‑
падків, передбачених законом.

Згідно статті 7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціаль‑
ні установи для дітей», у приймальники‑розподільники для дітей, які є спеціальними 
установами органів внутрішніх справ, можуть бути доставлені діти віком від 11 до 18 
років на термін до 30 діб, які:

— вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи під‑
лягають кримінальній відповідальності, якщо є потреба негайно ізолювати їх 
(за постановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою прокурором, або за 
постановою суду);

— згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для дітей;
— самовільно залишили спеціальний навчально‑виховний заклад, де вони перебу‑

вали;
— перебувають у розшуку (доповнено згідно із Законом України від 07.02.2007 р. 

№ 609‑V)
Посадові особи приймальників‑розподільників для дітей мають право:
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— вимагати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 
відомості, необхідні для влаштування дітей, установлення їх особи, з’ясування 
причин бездоглядності та вчинення правопорушень;

— викликати у разі самовільного залишення дітьми загальноосвітньої школи або 
професійного училища соціальної реабілітації, інших спеціальних установ для 
дітей їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) і представників цих 
закладів для повернення дітей у сім’ю або зазначені заклади;

Відповідно до соціальних потреб відповідних регіонів утворюються притулки для 
дітей (стаття 11 Закону), які підпорядковуються відповідній службі у справах дітей. 
У притулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 1� років, які опини-
лись у складних життєвих обставинах. Діти можуть перебувати в притулку для дітей 
протягом часу, необхідного для їх подальшого влаштування, але не більш як 90 діб. 
Основними завданнями притулків для дітей є соціальний захист дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах, залишили сім’ї, навчальні заклади; створення належ-
них житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної жит-
тєдіяльності дітей, надання їм можливості навчатися, працювати та змістовно про-
водити дозвілля.

окрім цього, для дітей зазначеної категорії Законом передбачено функціонування 
центрів соціально‑психологічної реабілітації дітей та Соціально‑реабілітаційних цент‑
рів (дитячих містечків).

Ситуація що склалася висуває завдання забезпечити законність, захистити права 
і законні інтереси громадян, верховенство закону. Характерною ознакою діяльності 
посадових осіб стала зневага до законів та їх ігнорування, відсутність чіткого механіз‑
му виконання законів, що поряд з халатністю, безвідповідальністю та низькою дис‑
ципліною створює сприятливе середовище для корупції, хабарництва, інших службових 
злочинів, формує негативну думку в суспільстві. Діти поставлені на оперативно‑роз‑
шуковий облік до оперативної картотеки, дактилоскопійовані, сфотографовані, утри‑
мувалися за гратами до 30 діб.

на підставі вищезазначеного вважали б за доцільне:
— провести службові перевірки силами фахівців центрального апарату мВС Ук‑

раїни по кожному факту безпідставного поміщення дітей до спец установ;
— заборонити використання ПРД щодо поміщення зазначеної категорії дітей з ме‑

тою регулювання ліміту наповненості спецустанов.

про поКращення захистУ дітей на дорогах

Пропонуємо поширити досвід Харківській області щодо використання світловідби‑
вачів як засобу для захисту дітей при переході вулиць у темні часи доби. З цією метою 
вважали би за доцільне вивчити можливість щодо вироблення необхідних наліпок для 
дитячого одягу з світловібивуючим ефектом.

Розповсюдження подібних наліпок може відбуватися під час проведення заходів із 
школярами в рамках профілактичної роботи як силами працівників Даі, так і кримі‑
нальної міліції у справах дітей, помічниками міністра, а також громадськими органі‑
заціями.
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про резУльтати Участі У третьомУ всесвітньомУ Конгресі проти Комерційної 
сеКсУальної еКсплУатації дітей та підлітКів та посилення роботи 

міністерства внУтрішніх справ УКраїни в напрямКУ протидії Комерційній 
сеКсУальній еКсплУатації дітей та торгівлі дітьми 

 та можливі ініціативи У цій сФері

25‑28 листопада 2008 року в Ріо де жанейро (Бразилія) відбувся Третій Всесвітній 
Конгрес проти сексуальної експлуатації дітей та підлітків. Конгрес було організова‑
но Урядом Федеративної Республіки Бразилія, Всесвітньою організацією еКПаТ (Зу‑
пинимо сексуальну експлуатацію дітей та торгівлю дітьми) та Дитячим Фондом оон 
ЮніСеФ.

Участь у церемонії відкриття та в роботі Конгресу взяли Президент Бразилії, Ко‑
ролева швеції Сильвія, члени Уряду Бразилії, дружини президентів країн латинської 
америки, керівники міжнародних організацій. Свої делегації для участі в Конгресі на‑
правили 136 держав, сімнадцять урядових делегацій очолювали посадові особи на рівні 
міністрів. Відкриваючи Конгрес, Президент Бразилії підписав закон про покарання за 
розповсюдження дитячої проституції та порнографії в інтернеті. 17 країн представили 
до оргкомітету конгресу офіційні державні доповіді щодо стану протидії торгівлі дітьми 
та сексуальній експлуатації дітей.

Діяльність України, в тому числі міністерства внутрішніх справ, була представ‑
лена завдяки підготовці доповіді «Скажімо «ні» комерційній сексуальній експлуата‑
ції дітей», у виступах під час секцій та робочих зустрічей з представниками делегацій 
швеції, Канади, німеччини, Киргизії, Республіки Білорусь, Сша, нідерландів, Данії, 
норвегії, ірландії, інших країн, зі Спеціальним Доповідачем оон з питань протидії 
торгівлі людьми — Джой езейлой, Спеціальним доповідачем оон із сучасних форм 
рабства — гульнарою шагинян, Керівником Комітету оон по ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок — графкой Симонович, керівниками та представниками 
міжнародних та громадських організацій, благодійних фондів та приватних кампаній 
тощо.

Враховуючи високий рівень актуальності зазначеної проблематики для України, ак‑
тивну та важливу роль міністерства внутрішніх справ України та його підрозділів в цій 
діяльності, а також підготовку до забезпечення громадської безпеки, порядку, закон‑
ності та дотримання прав людини під час проведення ЄВРо‑2012, вважаю за доцільне 
активізувати не тільки роботу міністерства внутрішніх справ в напрямку припинення 
та попередження комерційної сексуальної експлуатації дітей, але й виступити з низкою 
ініціатив, які допоможуть сформувати адекватні заходи інших державних структур та 
інституцій по припиненню цього злочину.

Для цього пропонується наступне:
1. Запланувати проведення (в 2009 р.) засідання спільної колегії мВС України, 

міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, міністерства культури та туриз‑
му України, міністерства транспорту та зв’язку України, міністерства освіти та науки 
України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби Украї‑
ни, Державної комісії із захисту суспільної моралі, Федерації футболу України з питань 
організації спільної роботи по протидії та попередженню комерційної сексуальної ек‑
сплуатації дітей, попередження дитячого сексуального туризму, дитячої проституції та 
порнографії, в тому числі, як етап підготовки до проведення футбольного чемпіонату 
ЄВРо — 2012.

2. Структурним підрозділам мВС вжити наступних заходів:
2.1. вивчити можливість щодо ініціювання підготовки та підписання суб’єктами 

туристичного та транспортного бізнесу етичних кодексів щодо протидії ко‑
мерційній сексуальній експлуатації дітей.
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2.2. розробити пропозиції щодо внесення змін до національного законодавства 
стосовно відповідальності інтернет‑провайдерів за розповсюдження дитячої 
проституції та порнографії через інтернет, розробки попереджувальних прог‑
рам про заборону використання дитячої порнографії та обов’язку всіх інтер‑
нет‑провайдерів використовувати такі програми з метою подальшого внесен‑
ня цих пропозицій в якості законодавчої ініціативи через Кабінет міністрів 
України або інших суб’єктів законодавчої ініціативи.

2.3. підготувати низку сюжетів та програм з проблем попередження комерційної 
сексуальної експлуатації дітей в контексті підвищення рівня знань та обізна‑
ності громадян в цій сфері, публікації щодо протидії різним формам комер‑
ційної сексуальної експлуатації дітей з боку мВС.

2.4. розробити спільно з представниками громадських організацій комплекс ме‑
тодичних матеріалів для працівників міліції з питань протидії комерційній 
сексуальній експлуатації дітей для використання під час соціально‑гумані‑
тарної та професійної підготовки.

2.5. провести робочі зустрічі та консультації з міжнародними та громадськими 
організаціями, зокрема з представниками еКПаТ, ЮніСеФ та інших щодо 
розробки спільних заходів та програм по протидії комерційній сексуальній 
експлуатації дітей.

2.6. включити питання необхідності здійснення роботи у сфері забезпечення сус‑
пільної моралі, попередження торгівлі дітьми, дитячого сексуального туриз‑
му в якості складової порядку денного засідань по підготовці до Євро 2012.

про тимчасове затримання та зберігання транспортних 
засобів на спеціальних майданчиКах і стоянКах

У відповідності до напрямків роботи з моніторингу дотримання прав людини в оВС 
було проведено вивчення вивчені окремих питань забезпечення виконання Постано‑
ви Кабінету міністрів України від 17.12.2008 року № 1102 «Про затвердження Порядку 
тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчи‑
ках і стоянках» підрозділами УДаі гУ мВС України в Дніпропетровській області.

Згідно із п. 2 Постанови КмУ забезпечення функціонування спеціальних майдан‑
чиків і стоянок Державної автомобільної інспекції для зберігання тимчасово затрима‑
них транспортних засобів покладено на міністерство внутрішніх справ. За поширеною 
інформацією керівництва ДДаі мВС у засобах масової інформації стверджується, що 
вже створені штрафні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних 
засобів.

Безпосереднім вивченням ситуації на низці штрафмайданчиків встановлено наяв‑
ність порушень вимог п.п. 2, 3, 4, 5, 6 «Порядку тимчасового затримання та зберігання 
транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках» що утворює системні та 
поширені порушення прав громадян в організації роботи з цього напрямку службової 
діяльності.

Так, доставлення транспортних засобів на територію спеціального майданчика здій‑
снюється непередбаченими нормативними актами способом, у примусовому порядку, 
без письмової заяви та попередньої згоди власника. Фактично, на практиці, працівники 
Даі, без достатніх підстав, сідають за кермо затриманого транспорту та їдуть до місця 
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його зберігання. За цю «послугу» з правопорушників незаконно утримуються гроші із 
розрахунку 10 гривень за один кілометр. При цьому, п. 43 «Порядку справляння пла‑
ти за надання послуг органами та підрозділами міністерства внутрішніх справ», за‑
твердженого спільним наказом мВС, міністерства фінансів та міністерства економіки 
України від 05 жовтня 2007 р. № 369/1105/336 в якості цієї послуги передбачено ви‑
користання для транспортування спеціальних транспортних засобів. можливі альтер‑
нативні варіанти транспортування на спеціальний майданчик вилучених транспортних 
засобів в жодному разі не використовувались. евакуатори не застосовувалися та в уста‑
новленому порядку договори з підприємствами на їх використання не укладені.

Протоколи про примусове припинення використання транспортного засобу скла‑
даються на території спеціального майданчика, а не за місцем затримання та прийнято‑
го рішення. Протоколи огляду доставленого транспорту складаються без свідків, участь 
яких передбачена у обов’язковому порядку.

Всі процедурні питання прийому, зберігання, видачі транспортних засобів безпід‑
ставно покладені на охоронців, які не є матеріально відповідальними особами. Вони 
власноруч ведуть журнали обліку руху транспортних засобів, особисто розписуються 
про їх прийом та видачу.

Транспортні засоби утримуються понад передбачений трьохденний строк. мають‑
ся непоодинокі факти повернення транспорту до розгляду справи про адміністративне 
правопорушення.

Повернення транспортного засобу відбувається на підставі непередбаченої форми 
«дозвілу» без зазначення підстав.

Посадова особа УДаі, яка відповідає за роботу спеціального майданчика, жодного 
разу не складала звіт про рух коштів за надані послуги у 2008 році, та не звітує з цих 
питань у 2009 році. Платіжні та всі інші документи (протоколи, дозвіли, тощо) не під‑
шиті та не обліковані. номери протоколам надають власноруч охоронці. облік бланків 
суворої звітності не заведений.

Враховуючи зазначене, та наявність фактів часткової відсутності документів обліку 
транспортних засобів, до подальшої перевірки в межах компетенції та повноважень за‑
лучено працівників 3 відділу СВБ гУБоЗ мВС.

Такий стан справ став можливим у зв’язку з тим, що до теперішнього часу Поло‑
ження та інструкцію щодо функціонування спеціального майданчику на виконання 
Постанови Кабінету міністрів України від 17.12.2008 року № 1102 «Про затвердження 
Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних 
майданчиках і стоянках» ДДаі мВС не розроблено. організаційно‑штатними питання‑
ми передбачено лише наявність охоронців майна та прибиральниць.

З огляду на викладене, вважали б за доцільне утворити робочу групу фахівців з пи‑
тань розробки відповідних нормативно‑правових актів.
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