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ВСТУП
Забезпечення дотримання прав людини є визначальним на-
прямком розбудови демократичної держави. У міжнародній практи-
ці важливу роль в національній системі захисту прав людини, впро-
вадженні верховенства права та у забезпеченні належної поведінки
органів влади відіграє інститут Омбудсмена, який є одним з елемен-
тів парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади.
В Україні інститут Омбудсмена був заснований у 1998 році.
У досить короткий проміжок часу, завдяки, в першу чергу, особис-
тим якостям першого Омбудсмена, таким як принциповість і напо-
легливість, нова для України інституція захисту прав людини стала
авторитетною незалежною правозахисною структурою, до якої гро-
мадяни України ставилися з великою довірою і надією на допомогу.
У перші ж роки свого існування, Омбудсмен на ділі довела не тільки
бажання але й здатність захищати осіб, чиї права були порушені,
впливати на посадових осіб держави і добиватися поновлення прав
скаржників. Проте, це не дуже вплинуло на загальну ситуацію з пра-
вами людини в Україні. І через десять років порушення прав люди-
ни і основних свобод залишається системним явищем, а в діяльності
Омбудсмена у період 2004–2007 років з’явилися дуже небезпечні оз-
наки втрати інституцією незалежності і схильності до порушення за-
кону. Ці негативні тенденції дуже стурбували не тільки українську,
а й міжнародну громадськість. Власне, вони спонукали недержавні
правозахисні і громадські організації, розпочати свій моніторинг і
спробувати дати відповідь на питання: наскільки ефективно пра-
цює інститут Омбудсмена в Україні? В якій мірі він відповідальний
за відсутність відчутного прогресу у дотриманні прав людини? Що
можна зробити для покращення становища?
Активне спостереження за діяльністю Омбудсмена велося з січня
по вересень 2008 року. Для цього була розроблена методика, за якою
і проводився моніторинг діяльності Омбудсмена. В його здійсненні



брали участь представники 17 громадських організацій із 13 облас-
тей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастопо-
ля (перелік наданий у додатку 1). Вони спостерігали за дотриман-
ням прав людини в регіоні і надсилали звернення до Омбудсмена з
приводу зафіксованих порушень з метою вжиття Омбудсменом від-
повідних заходів. Водночас регіональні правозахисні та громадські
організації самі намагалися усунути порушення і відновити порушені
права людини, а також вели просвітницьку діяльність. Інформація
про порушення прав людини, звернення до Омбудсмена, його реак-
цію; інформація про діяльність Уповноваженого, про заходи, вжиті
державними органами влади у напрямку покращення становища із
дотриманням прав людини, дії правозахисних організацій, інші події
в сфері правозахисту належним чином збиралася і документувалася
координаційною радою проекту та висвітлювалася на сайті «Майдан».
Координаційна рада також вела регулярне спостереження за діяль-
ністю Омбудсмена та надсилала до нього інформаційні запити, які
стосуються діяльності Уповноваженого. За результатами моніторингу
був проведений комплексний аналіз та вироблені рекомендації щодо
підвищення ефективності інституції Омбудсмена. У даній доповіді
представлені не тільки результати моніторингу діяльності Омбудсме-
на за 2008 рік, але й аналіз діяльності цієї інституції за десять років.
Доповідь складається з п’яти розділів, кожний з яких закін-
чується висновками та рекомендаціями. У першому розділі викладе-
но історію виникнення і розвитку інституту Омбудсмена, короткий
огляд стану із правами людини в Україні і, зокрема, діяльності ук-
раїнського Омбудсмена за десять років, а також місце Омбудсме-
на в національній системі захисту прав людини. У другому розділі
аналізується ефективність діяльності Омбудсмена за десять років іс-
нування цього інституту в Україні. Наступний розділ присвячений
міжнародним рекомендаціям щодо ролі Омбудсменів та принципам
їхньої діяльності і порівнянню з цими рекомендаціями українсь-
кого законодавства і практики. У четвертому розділі представлені
результати аналізу діяльності Омбудсмена за період січень-серпень
2008р. Розглядаються питання прозорості, доступності, ефектив-
ності діяльності Омбудсмена, рівня його співпраці з недержавними
громадськими організаціями, його інформаційної політики. П’ятий
розділ містить загальні висновки і рекомендації щодо покращення
діяльності Омбудсмена.
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1.1. Коротка історія інституту Омбудсмена

Загальновідомим є факт, що інститут Омбудсмена впер-
ше з’явився у Швеції на початку XIX століття. Але його історія
розпочалася значно раніше. Велика кількість дослідників, серед
яких і колишній парламентський Омбудсмен Швеції Улф Лундвік,
вважають, що «захисники народу», діяльність яких можна порів-
няти з функціями сучасного Омбудсмена, існували ще в епоху
Стародавнього Світу (Греція, Рим, Китай) та середньовіччя (на
арабському сході та у середньовіковому іспанському королівстві
Арагон). Наприклад, створений халіфом Омаром І (634-644) інс-
титут Muhtasib виступав в якості спостерігача суспільної моралі і
захисника справедливості. А в епоху Аббасидів (750-847) існувала
установа Diwan al Mazalim, яку очолював верховний суддя (Qadi al
Qadiat) і яка розглядала скарги населення на державних чиновни-
ків. Серед дослідників існує версія, що саме ця посада надихнула
швецького короля Карла ХІІ на створення посади королівського
Омбудсмена Швеції.
Коли король Швеції Карл ХІІ потерпів поразку в битві під
Полтавою в 1709 році, він виїхав до Туреччини, де, фактично у ста-
тусі полоненого султана, провів кілька років. За відсутності короля
у Швеції почалися заворушення, пов’язані з поганим управлінням
і зловживаннями чиновників королівської адміністрації. Для їх
усунення в 1713 році Карл ХІІ, все ще перебуваючи у Туреччині,
підписав указ про заснування служби королівського верховного
Омбудсмена (Konungens Hogsta Ombudsmamem), як представника
короля у Швеції. Завданням королівського верховного Омбудсмена
було слідкувати від імені короля за виконанням законів державни-
ми чиновниками. Слід зауважити, що за своїм початковим змістом



Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

слово «Омбудсмен» означало людину, що слідкує за тим, щоб сніг,
лід і сміття прибиралися з вулиць, і щоб димоходи були прочище-
ними.
У 1719 році посада королівського верховного Омбудсмена отри-
мала іншу назву – канцлера юстиції. Канцлер юстиції, як представ-
ник короля, не тільки здійснював контроль над королівською ад-
міністрацією і судами, але й виступав у якості головного обвинувача
країни в суді, був радником уряду з правових питань.
Після смерті Карла ХІІ шведський парламент перебрав на се-
бе велику кількість функцій, які раніше були притаманні королю.
У 1739 році канцлер юстиції вперше буд примушений звітувати пе-
ред парламентом про свою діяльність, а з 1766 по 1772 роки його
призначав парламент.
У 1772 році король Густав ІІІ видав нову Конституцію, за якою
канцлер юстиції знову переходив у підпорядкування короля. У від-
повідь на це конституційний комітет парламенту створив «двійника»
канцлера юстиції в особі Омбудсмена юстиції, обґрунтувавши вчи-
нок метою організації незалежної від уряду і короля системи конт-
ролю над державними органами. Прийнята в 1809 році Конституція
запровадила у Швеції посади і Омбудсмена юстиції, і канцлера юс-
тиції. З того часу і понині в Швеції паралельно діють ці дві служби,
доповнюючи одна одну у своїй діяльності.
Внесок Швеції у міжнародне право не обмежується запровад-
женням служби Омбудсмена. Цій країні належить ініціатива ство-
рення інститутів спеціальних Омбудсменів, а також заслуга розши-
рення сфери діяльності та наповнення новим змістом поняття «Ом-
будсмен».
У 1915 році в Швеції була створена служба Військового Омбуд-
смена (militieombudsman), який обирався парламентом для контролю
за військовою адміністрацією і розгляду скарг солдат. Ця служба
відіграла значну роль в період двох світових війн, виправдавши своє
створення. У 60-х роках ХХ століття, у зв’язку із змінами потреб
суспільства, служба Омбудсмена була реформована. Парламентська
реформа 1967 року об’єднала два інститути (Омбудсмена юстиції і
військового Омбудсмена) в одну службу Омбудсмена юстиції, яка
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складалася з трьох незалежних Омбудсменів, кожний з яких займав-
ся певною сферою управління. (З 1976 року в Швеції діють чотири
Омбудсмена).
В кінці 60-х в Швеції виникла ще одна зовсім нова структура,
від’ємна за змістом своєї діяльності і за призначенням – Омбудсмен
преси. Це був перший неурядовий орган, який виступав незалежним
арбітром при порушенні журналістської етики і обирався не парла-
ментом, а представниками журналістського співтовариства.
Іншою цікавою тенденцією в еволюції інституту шведського
Омбудсмена стала поява «урядових» Омбудсменів – посадових осіб,
призначених урядом і відповідальних за найбільш проблемні со-
ціальні й політичні сфери: Омбудсмен по захисту прав споживачів
(діє з 1971 року), Омбудсмен з питань рівності між жінками і чо-
ловіками (діє з 1981 року), Омбудсмен по боротьбі з етнічною дис-
кримінацією (діє з 1986 року), Омбудсмен по захисту прав дітей та
підлітків (діє з 1993 року), Омбудсмен по захисту прав інвалідів (діє
з 1994 року), Омбудсмен по боротьбі з дискримінацією на ґрунті
сексуальної орієнтації (діє з 1999 року).
Виконуючі свої функції, «урядові» Омбудсмени перебували у
сфері нагляду Омбудсмена юстиції, наряду з іншими органами ви-
конавчої влади.
Шведський Омбудсмен юстиції є Омбудсменом з надзвичайно
сильними повноваженнями. Він, крім контролю над органами вико-
навчої влади усіх рівнів, наділений надзвичайно вагомими повнова-
женнями, здійснює нагляд за судами, володіє правом законодавчої
ініціативи, а також правом ініціювати дисциплінарне проваджен-
ня стосовно осіб, які не виконують його вимог і накладати на них
штрафи, може на правах надзвичайного прокурора розпочинати су-
дове переслідування посадових осіб за неналежне виконання своїх
обов’язків тощо.
Характерні риси шведської моделі значною мірою сприяли успі-
ху та подальшому поширенню концепції омбудсмена в світі.
Наступною країною, яка запровадила інститут Омбудсмена у
1919 році стала Фінляндія.
У 1952 році служба Омбудсмена була заснована в Норвегії. Спо-
чатку її функції обмежувалися контролем тільки над збройними си-
лами країни, а з 1962 року її компетенція поширилася і на цивільну
адміністрацію.
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Данія запровадила у себе інститут Омбудсмена у 1953 році.
В 60-х роках посада Омбудсмена була введена у Великобританії,
Канаді та на Гаваях.
У 1973, 1976, 1979, 1981 роках – відповідно у Франції, Порту-
галії, Австралії, Іспанії.
Першою країною Східної Європи, в якій було запроваджено
інститут Омбудсмена стала Польща (1988 рік). Інститут речника
громадянських прав у Польщі активно сприяв перетворенням, що
відбувалися в країні наприкінці 80-х років. Досвідом Польщі ско-
ристалися в Угорщині, Грузії, Литві, Латвії, Молдові, Російській Фе-
дерації, Румунії та Узбекистані.
У 1993 році, згідно з положеннями Маастрихтського договору
про створення Європейського Союзу, було запроваджено посаду ом-
будсмена в ЄС.
У 1999 році було запроваджено посаду Комісара з прав людини
Ради Європи.
На сьогодні інституція Омбудсмена на національному, регіо-
нальному та місцевому рівнях існує більш ніж у 100 країнах світу, і
ця ідея продовжує поширюватися.
Діапазон функцій Омбудсменів є дуже широким. Наприклад,
обов’язки Омбудсменів Албанiї, Боснiї та Герцеговинi, Хорватiї,
Чеськiй Республiцi, Данiї, Фiнляндiї, Грузiї, Угорщинi, Латвiї, «ко-
лишнiй Югославськiй Республiцi Македонiя», Молдовi, Норвегiї,
Польщі, Португалії, Румунії, Росії, Словаччини, Словенiї, Iспанiї,
Швецiї та Українi полягають саме в захистi прав людини. Рада Авст
рiйського Омбудсмена не лише переймається питанням вiдповiд-
ностi пiдходу органiв влади по вiдношенню до закону, а й манерою,
в якiй даний орган влади працює з тими, хто до нього звертається.
Посередник Французької Республіки втручається у випадках не-
вiдповiдного функцiонування владних установ, а також там, де має
мiсце упередженiсть щодо принципiв справедливостi. Iрландський
Омбудсмен розслiдує випадки, де дiї органiв влади завдали шкоди
особi чи носили, зокрема, несправедливий дискримiнацiйний харак-
тер, виходячи з небажаної адмiнiстративної практики чи інших по-
рушень принципу справедливого та безпечного управлiння. Нацiо-
нальний Омбудсмен в Нідерландах розслiдує дiї органiв влади та ви-
рiшує чи не були вони «невiдповiдними.» Мальтійський Омбудсмен
займається випадками, якi є «необґрунтованими, несправедливими,
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репресивними чи несправедливо дискримiнацiйними »або ж просто
«неправильними.»

1.2. Права людини в Україні: короткий огляд

Україна, ще перебуваючи в складі СРСР, приєдналася до таких
основних міжнародних документів з прав людини, як Міжнародний
пакт про політичні та громадянські права (набув чинності для Ук-
раїни 23.03.1976 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та
культурні права (набув чинності 03.01.1976 р.), Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 06.04.1969 р.),
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (набула
чинності 26.06.1987 р.), Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (набула чинності 03.09.1981 р.), Конвенція про права
дитини (27.09.1991 р.). Та за часів Радянського Союзу усі ці доку-
менти носили чисто декларативний характер, а у реальному житті
поборники прав людини жорстоко переслідувалися. Незадовго до
розпаду СРСР Україна, з метою встановлення верховенства власних
законів над законами Радянського Союзу, прийняла Декларацію про
державний суверенітет України (16 липня 1990 року); проголосила
незалежність (24 серпня 1991 року), яку підтримала більшість насе-
лення під час референдуму 1 грудня 1991 року і вже 10 грудня 1991
року прийняла Закон «Про дію міжнародних договорів на території
України». У цьому законі, зокрема, підкреслювалось, що укладені і
належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори ста-
новлять невід’ємну частину національного законодавства України і
застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного
законодавства. Невдовзі після цього (14 липня 1992 року) Україна
заявила про своє бажання приєднатися до Ради Європи. Позаяк
Статут Ради Європи передбачав членство в організації тільки тих єв-
ропейських держав, які поділяють цілі Ради Європи, визнають вер-
ховенство права і гарантують забезпечення основних прав людини
та свободу кожній особі, що перебуває під їх юрисдикцією, Україні
довелося узяти на себе цілу низку зобов’язань щодо реформування
нормативно-правової бази з метою приведення її у відповідність до
вимог Ради Європи.
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Понад три роки тривала процедура вступу України до Ради Єв-
ропи. За цей час вона прийняла низку поправок до Конституції 1978
року і стала стороною декількох європейських конвенцій. Тільки
після того, як Президент України і парламент підписали Конститу-
ційний договір (8 червня 1995 року), який прояснив ситуацію що-
до розподілу влади, захисту прав людини та перспектив здійснення
економічних реформ, Рада Європи прийняла позитивне рішення
про членство України у цій міжнародній організації з умовою, що
протягом одного року з моменту вступу Україною будуть прийняті
відповідно до принципів Ради Європи у сфері законодавства:
– нова Конституція;
– рамковий документ про правову політику України у сфері за-
хисту прав людини;
– рамковий документ про правову та судову реформи,
– нові кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси;
– нові цивільний та цивільно-процесуальний кодекси;
– нові закон про вибори та закон про політичні партії;
Своє членство у Раді Європи (від 9 листопада 1995 року) Україна
розпочала з порушення узятих на себе зобов’язань щодо впровад-
ження мораторію на виконання смертної кари, викликавши стурбо-
ваність та осуд з боку ПАРЄ (див. Резолюцію ПАРЄ № 1112 (1997).
У відведений річний термін держава виконала тільки два з узя-
тих на себе зобов’язань: прийняла нову Конституцію (28 червня 1996
року) і ратифікувала Генеральну угоду про привілеї та імунітет Ради
Європи (6 липня 1996 року).
Із запізненням в один-два роки Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та протоколи
до неї №№ 1, 2, 4, 7 (17.07.1997р.); Європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи (24.01.1997р.); Європейську хартію про місцеве самоврядування (11.09.1997р.); Рамкову Конвенцію про захист національних
меншин (26.01.1998р.). У 1998 році Президент видав указ про виведення
Державного Департаменту з питань виконання покарань з підпорядкування МВС.
Тільки в 1999 році, після заяви Парламентською Асамблеєю Ра-
ди Європи наміру розпочати процедуру анулювання повноважень
української парламентської делегації та призупинення права Ук-
раїни бути представленою в Раді, обґрунтованої невиконанням на-
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шою державою узятих на себе зобов’язань [Рекомендація ПАРЄ 1416
(1999)], Верховна Рада України нарешті прийняла постанову про засади державної політики в галузі прав людини; а Конституційний Суд
прийняв до розгляду заяву, подану народними депутатами України
за ініціативи української делегації у Раді Європи щодо неконсти-
туційності смертної кари. У 2001 році був прийнятий Кримінальний
кодекс України та закон «Про політичні партії України». У 2004-2005
роках набули чинності Цивільний, Цивільний процесуальний кодекси,
Кодекс адміністративного судочинства, Кримінально-виконавчий кодекс України, Сімейний кодекс, закон «Про виконання рішень та використання практики Європейського суду з прав людини». З прийняттям
цих законодавчих актів дещо покращився доступ громадян до за-
хисту своїх прав. Але через відсутність правової і судової реформи,
механізм захисту прав людини залишається малоефективним, хоча
Конституція 1996 року передбачала цілу систему організаційно-пра-
вових гарантій, з-поміж яких особливо значна роль була відведена
Президентові України, Верховній Раді України, органам виконавчої
влади та місцевого самоврядування, судам, прокуратурі та Уповно-
важеному Верховної Ради України з прав людини.
Відповідальність за те, що і через 13 років після отримання
Україною членства у Раді Європи в державі не діє принцип вер-
ховенства права і відсутні гарантії захищеності людей від свавілля
можновладців лежить в першу чергу на органах виконавчої і законо-
давчої влади України, які через свою зосередженість на боротьбі за
політичне домінування не докладали і не докладають достатніх зу-
силь до приведення національного законодавства у відповідність до
стандартів Ради Європи, не забезпечували і не забезпечують того,
щоб органи влади України дотримувались європейських принципів
у своїй практичній роботі. Конституційні зміни від 8 грудня 2004
року не покращили забезпечення прав людини, так як вони стосу-
валися лишень чергового перерозподілу влади. Схвалені пакетною
угодою для припинення політичної кризи, вони містили положення,
що, за висновками Венеціанської комісії, не відповідають принци-
пам демократії і верховенства права, зокрема, стосовно імператив-
ного мандату депутатів та повноважень прокуратури. В галузі прав
людини, наслідком політичної реформи стало звуження політич-
них прав громадян. Зокрема, через закритість списків кандидатів
у народні депутати і депутати місцевих рад, громадяни втратили
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можливість безпосереднього впливу на формування персонального
складу парламенту і органів місцевого самоврядування, а через за-
провадження пропорційної системи виборів, значна кількість гро-
мадян втратила право бути обраним. «Фактично цим правом можуть
скористатися тільки члени політичних партій, які складають менше
4% виборців», – відзначається у доповіді правозахисних організацій
«Права людини в Україні – 2007». Розроблений у 2006 році проект
закону «Кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави», який визначав конкретні правила поведінки
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, який повинен
був стати підставою для реформування державної служби, базую-
чись на принципах дотримання прав і свобод людини, так і не був
прийнятий.
Досі не прийнято Кримінально-процесуальний кодекс, Через
неузгодженість позицій Президента і Кабінету Міністрів України
гальмується вирішення питання щодо підпорядкування Державного
Департаменту з питань виконання покарань Міністерству юстиції
України. Незрозумілість статусу цієї установи вкрай негативно від-
бивається на становищі осіб, що знаходяться під вартою. Досі не
проведено реформу Генеральної прокуратури і її статус не приведено
у відповідність до принципів і стандартів Ради Європи. Правова і су-
дова реформи знаходяться в стадії розробки вже 13 років. За цей час
сформувалися сталі корупційні схеми захисту інтересів, в які вияви-
лися втягнутими органи, покликані захищати права людей. Значною
проблемою є патерналізм суспільства та незнання людьми своїх прав
та інструментів їхнього захисту. Держава вкрай незадовільно веде
просвітницьку роботу. Вкрай неефективно на національному рівні
працює передбачений Конституцією механізм захисту прав людини
за посередництвом судів, Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, Генеральної прокуратури, Комітетів Верховної Ра-
ди, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Проголошені
постановою Верховної Ради засади державної політики в галузі прав
людини залишаються декларацією. Навіть утверджені після Пома-
ранчевої революції свобода слова та ЗМІ, свобода опозиції та полі-
тичної конкуренції залишаються не підкріпленими інституційними


«Права людини в Україні – 2007». Доповідь правозахисних організацій: Українська
Гельсінська спілка з прав людини., Харків: вид-во «Права людини», 2008, стор. 5.
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гарантіями їх дотримання. Відсутня програма реалізації державної
політики в галузі прав людини. Відсутні інфраструктури захисту
прав людини і контролю за дотриманням прав людини. Сьогодні
Україна відноситься до країн, які приєдналися до найменшої кіль-
кості угод Ради Європи, хоча відповідно до підпункту 12.vi. Виснов-
ку № 190 (1995) Україна зобов’язалась підписати та ратифікувати,
а до того часу рівноцінно застосовувати основні принципи інших
конвенцій Ради Європи, крім тих, що вже згадані у Висновку.
Таким чином, можемо констатувати, що, на превеликий жаль,
не зважаючи на декларування державою своєї прихильності до де-
мократії і верховенства права, і через 17 років після здобуття неза-
лежності Україна перебуває у стані політичної війни за владу, в якій
правам людини відведена роль розмінної монети. Держава досі не
виконала зобов’язань, узятих на себе при вступі до Ради Європи і
залишається не послідовною у проведенні реформ. Так, прийняті у
2004 році зміни до Конституції звузили політичні права громадян
і повернули Генеральній прокуратурі функції, що суперечать світо-
вим стандартам. Громадянське суспільство надалі залишається від-
стороненим не тільки від управління державою, але й від прийняття
органами влади доленосних для народу рішень.

1.3. Загальний опис діяльності
українського Омбудсмена

В Україні інститут Омбудсмена був запроваджений у 1998 році,
після того, як 15 січня 1998 р. набрав чинності Закон України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» і 14 квітня
того ж року Верховна Рада України обрала першого в історії держа-
ви Уповноваженого з прав людини, яким стала народний депутат
другого скликання, кандидат юридичних наук, заслужений юрист
України Ніна Карпачова.
Докладніше про біографію першого і, поки що, єдиного Омбуд-
смена України можна довідатись у розділі «Досьє» на сайті «Лига.
Новости». Звертає на себе увагу, що в «Досьє» «Ліги» повністю від-
сутня інформація про погляди та діяльність Омбудсмена.


Інтернет-сайт «Лига. Новости». http://file.liga.net/person/69.html
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«Поява довгоочікуваної правозахисної інституції Уповноваженого
з прав людини, куди кожен може звернутися за захистом своїх порушених прав, де його звернення вивчаються з особливою увагою і бажанням
відновити порушені права, започаткувала зміни у морально-психологічному та правовому кліматі України. Відтепер проста людина не відчуватиме себе самотньою у боротьбі за свої права, до неї повертається надія, є до кого звертатися зі своїм болем, скаргою на байдужого
чиновника», – так Ніна Карпачова розуміла свою місію на посаді
Омбудсмена.
Закон затвердив за інститутом Уповноваженого високий конс-
титуційний статус незалежного конституційного контрольного суб-
сидіарного органу позасудового захисту, який сприяє поновленню
прав людини, порушених органами державної влади чи органами
місцевого самоврядування. Він наділив Уповноваженого широкою
юрисдикцією, яка поширюється як на органи державної влади, так
і на органи місцевого самоврядування; незалежністю від будь-якого
органу державної влади або органу місцевого самоврядування; сво-
бодою дій щодо відкриття провадження в тій чи іншій справі. Закон
вимагав від Уповноваженого політичного нейтралітету та передбачав
гнучку і доступну процедуру звернення до Омбудсмена.
Реалізація мандата Уповноваженого в умовах України усклад-
нювалася тим, що цей орган не вписується у традиційно існуючу
систему влади. Він не належав ні до якої гілки державної влади, а
був органом sui generis (особливого роду) з унікальним статусом.
Омбудсмен розпочала свою діяльність за повної відсутності ма-
теріально-технічних умов. Не було приміщення. Не було кадрового
забезпечення. Не було належного фінансування (у 1998 році діяль-
ність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини фінансувалася
із резервного фонду Кабінету Міністрів). Не зважаючи на це, про-
цес становлення нової правозахисної інституції в Україні відбувався
дуже швидко і, безумовно, величезною заслугою у цьому була енер-
гійна та професійна діяльність першого Омбудсмена. Паралельно з
формуванням та розбудовою служби Уповноваженого йшов актив-


Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». http://
www.ombudsman.kiev.ua/d1_zm.htm


Постанова від 2 липня 1998 р. № 998 «Про фінансування діяльності Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини» http://uazakon.com/document/spart69/
inx69619.htm
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ний процес встановлення стосунків з міжнародними правозахисни-
ми організаціями; вівся моніторинг порушень прав людини і ос-
новоположних свобод в Україні; розглядалися звернення громадян,
а за результатами розслідування Уповноважений направляла акти
реагування до відповідних органів влади.
У перший рік своєї діяльності служба Омбудсмена отримала і
опрацювала 29,5 тисяч звернень. Уповноважений зробила перших два
подання Прем’єр-міністру України з приводу відключення від газо-
постачання ряду соціальних об’єктів та установ кримінально-вико-
навчої системи. За результатами здійснених у 1998 році розслідувань
Омбудсмен направила 21 звернення до вищих органів виконавчої
влади, Генеральної прокуратури, Міністерства закордонних справ
по встановленим фактам порушення прав людини. У цьому ж році
Уповноважений провела ряд зустрічей з представниками іноземних
місій в Україні; здійснила свій перший робочий візит до Китайської
Народної Республіки, де виступила з доповіддю на міжнародному
симпозіумі; приймала активну участь у звільненні 27 українських
моряків екіпажу теплохода «Дюбай Валюр», затриманих в Нігерії; на-
дала допомогу двомстам дітям-сиротам, що постраждали від грудне-
вої (1998 року) повені у Закарпатті. Тобто, не зважаючи на відсутність
нормальних умов праці, у 1998 році інституція українського Омбудсмена голосно і професійно заявила про своє існування усьому світу.
У 1999 році фінансування новоствореної конституційної ін-
станції було включено окремим рядком до державного бюджету.
29 листопада 1999 року Кабінет Міністрів України прийняв поста-
нову «Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини та його секретаріату», якою передбачалося,
що за умовами матеріально-побутового, медичного, санаторно-ку-
рортного та транспортного обслуговування, а також забезпечення
засобами зв’язку Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини прирівнюється до голови Конституційного суду України,
а представники уповноваженого, керівник секретаріату – до членів
Кабінету міністрів України. Таким чином, була виконана одна з ос-


«Перший омбудсмен на захисті прав людини». Збірник документів 1998-2006;
Київ, 2006 рік.


Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 року № 2164 «Про забезпе-
чення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його
секретаріату», http://uazakon.com/document/spart50/inx50857.htm
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новних умов забезпечення незалежності Омбудсмена – гарантуван-
ня достатніх ресурсів для виконання всіх покладених на інституцію
обов’язків та повна автономія у питаннях бюджету.
На жаль, постанова Кабінету Міністрів від 29 листопада 1999
року мала один негативний наслідок. Після її прийняття на Ом-
будсмена розповсюдилася дія іншої постанови – що регулює ма-
теріальне, фінансове, санаторне-курортне тощо забезпечення Голови
Конституційного Суду України, яка є закритою, з грифом ДСК. Це
означало, що і інформація про матеріально-побутовое, медичне, са-
наторно-курортне та інше забезпечення Омбудсмена теж є закритою.
Закритість інформації щодо фінансових витрат на утримання Уповноваженого суперечила принципам відкритості і прозорості діяльності і
вже на етапі становлення інституції давала привід думати про наявність подвійних стандартів у діяльності Омбудсмена.
У 1999 році Омбудсмен провела перші комплексні перевірки
Чернігівської та Луганської областей де, за результатами моніто-
рингу, ситуація із соціально-економічними правами людини була
найгіршою серед усіх регіонів України. За результатами перевірки,
відповідно до повноважень наданих Омбудсмену законом, були на-
правлені подання Прем’єр-міністру України В. Пустовойтенку що-
до усунення порушень конституційних прав і свобод людини в Лу-
ганській області і Голові Чернігівської обласної державної адмініст-
рації М. Каскевичу щодо дотримання конституційних прав і свобод
людини та громадянина в Чернігівській області. Загалом, у 1999 році
Омбудсменом було направлено органам влади різного рівня 7 ак-
тів реагування щодо порушень державними чиновниками положень
Конституції, законів України, міжнародних договорів України сто-
совно прав і свобод людини.
У травні 1999 року, з ініціативи Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, у Києві відбувся Перший Форум Європей-
ських Омбудсменів в Україні.
У червні 1999 року при Уповноваженому було створено Націо-
нальну координаційну раду щодо запобігання торгівлі людьми в Ук-
раїні. Наміри і плани Омбудсмена були грандіозними: «об’єднати
державні і громадські організації у боротьбі з цим видом злочину, створити єдиний банк інформаційних даних з питань торгівлі людьми, здійснювати постійний моніторинг цього питання, контролювати чинне
законодавство і міжнародні договори, порушувати найгостріші питан-
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ня даної проблематики в спеціальних доповідях Уповноваженого у Верховній Раді» . Проте, ця Національна координаційна рада збиралася
усього два чи три рази і у 2001 року припинила своє існування.
В грудні 2002 року при Кабінеті Міністрів України була створена
Міжвідомча координаційна ради з питань протидії торгівлі людь-
ми, до складу якої увійшла Уповноважений Верховної Ради з прав
людини. Ця рада проіснувала до 2007 року Постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2007 року вона була ліквідована, а
питання протидії торгівлі людьми перейшли до компетенції ново-
створеної Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, де-
мографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.
Протягом року Омбудсмен здійснила три офіційних візити за
кордон, відвідавши Росію, Китай і Данію; узяла участь у засіданні
Комітету Ради Європи iз запобігання катуванням та поганому по-
водженню; провела зустріч з послом Югославії в Україні, на якій,
зокрема, підтвердила свою офіційну позицію про те, що «дії НАТО в
Югославії не лише порушують статут ООН, загальновизнані принципи
міжнародного права, а й є брутальним порушенням фундаментального
права людини на життя».10
28 листопада 2000 року в парламенті була представлена перша
щорічна доповідь Омбудсмена «Про стан дотримання та захисту прав
і свобод людини в Україні» (за 1998–1999 роки), в якій уперше було оп-
рилюднені результати комплексного дослідження стану дотримання
громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних
прав людини в Україні. Загальні висновки Уповноваженого Верхов-
ної Ради з прав людини були невтішними: «…в Україні попри наявне
демократичне законодавство у сфері прав людини … відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та
систематичних порушень прав та свобод людини».11


Офіційний сайт омбудсмена України, http://www.ombudsman.kiev.ua/pres/releases/
rel_99_06_15.htm

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1087 «Про
консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного
розвитку та протидії торгівлі людьми»
10

Офіційний сайт омбудсмена: http://www.ombudsman.kiev.ua/pres/releases/rel_99_
04_23.htm
11

Заключне слово омбудсмена до першої доповіді «Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (1998 –1999р.р.)», 2000 рік. http://www.ombudsman.
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За результатами аналізу Уповноваженого, найгіршим становище
з дотриманням прав людини було у Донецькій, Дніпропетровській,
Харківській областях та в Автономній Республіці Крим. Переваж-
на кількість скарг, що у 1998-1999 році надходили до Омбудсмена,
стосувалися порушення громадянських прав. Більше половини звер-
нень стосувалися порушення права на справедливий судовий захист,
незаконних дій працівників правоохоронних органів, несвоєчасних
виконань судових рішень, тощо. Для виправлення ситуації, Омбуд-
смен рекомендувала спрямувати зусилля держави, в першу чергу, на
приведення національного законодавства у відповідність до міжна-
родних стандартів і, з цією метою, пропонувала:
– розробити Загальнодержавну програму адаптації українського
законодавства до міжнародних зобов’язань України;
– внести доповнення до ст. 9 Конституції України щодо дії в
законодавстві України загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права, врегулювання імплементації міжнарод-
но-правових зобов’язань України не тільки з ратифікованих,
а й з інших чинних міжнародних договорів України, врегулю-
вання питання щодо вирішення колізії норм національного
права з нормами міжнародного права шляхом визнання пріо-
ритету міжнародно-правових зобов’язань України;
– визначити перелік універсальних та регіональних конвенцій з
прав людини, які потрібно ратифікувати;
– розробити спеціальні норми або внести зміни до чинного
законодавства щодо підвищення адміністративної та кримі-
нальної відповідальності посадових осіб за порушення конк-
ретних прав людини;
– передбачити опублікування періодичних доповідей України
до конвенційних органів та рекомендацій останніх держав-
ною мовою та мовами національних меншин.
Заслухавши першу щорічну доповідь Омбудсмена, Верховна Рада
України винесла постанову, якою Комітетам Верховної Ради Украї-
ни, Кабінету Міністрів України доручалося розглянути внесені про-
позиції про подальше вдосконалення та забезпечення законодавства
України щодо прав і свобод людини. Також постановою пропонува-
лося усім органам влади та їх посадовим і службовим особам звер-
kiev.ua/d1_zaksl.htm
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нути увагу на необхідність додержання вимог Конституції України
щодо прав і свобод людини і громадянина.12
18 грудня 2000 року Прем’єр-міністр України видав розпоряд-
ження № 21063/3, у якому пропонувалося міністерствам, іншим
центральним органам влади у місячний термін внести пропозиції
щодо подальшого вдосконалення законодавства у сфері захисту прав
і свобод людини.13 Авторам цього дослідження не відомо, чи було у
місячний термін виконано розпорядження прем’єр-міністра Украї-
ни, але загальновідомо, що Загальнонаціональна програма адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу була
прийнята тільки у 2004 році.14 Решта рекомендацій Омбудсмена, на
жаль, теж залишилися невиконаними.
Характерно, що у відповідь на першу доповідь Омбудсмена
тільки Міністерство внутрішніх справ України підтвердило ок-
ремі факти порушення прав і свобод громадян з боку працівників
міліції в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Житомирській,
Луганській, Сумській та Херсонській областях та повідомило про
посилення контролю з боку МВС України за роботою спеціальних
установ міліції та умовами тримання осіб, узятих під варту. Але у
2000–2001 рр. кількість проваджень Омбудсмена про порушення
прав і свобод людини працівниками цього відомства не скоротила-
ся, а зросла ще більше. На відміну від МВС, Генеральна прокуратура
України, Верховний Суд та ряд інших органів влади взагалі проігно-
рували вимоги ст. 22 Закону України «Про Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини», не надіславши Уповноваженому
ніякої відповіді на узагальнений акт реагування, яким була перша
доповідь Омбудсмена. Від Міністерства юстиції, Міністерства осві-
ти і науки, Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики,
Державного департаменту з питань виконання покарань та багатьох
12

Постанова Верховної Ради України від 7 грудня 2000 року № 2127-ІІІ «Про
першу щорічну доповідьУповноваженого Верховної Ради України з прав людини
про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні», http://www.
ombudsman.kiev.ua/postanovu.htm
13

Розпорядження Прем’єр-міністра України від 18.12.2000 року № 21063/3. Збірник
документів «Перший омбудсмен України на захисті прав людини», К. 2006, ар. 47
14

Закон України «Про Загальнонаціональну програму адаптації законодавства Ук-
раїни до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-ІV,
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1629-15
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державних комітетів Омбудсмен отримала формальні відписки. Стало зрозуміло, що подолавши труднощі організаційного періоду, служба
Омбудсмена зіштовхнулася з новими – потребою змусити державних
посадовців рахуватися з нею.
У державі, де не поважають закони, де не діє принцип верховенс-
тва права, конституційне положення ст. 101 та Закон про Уповнова-
женого Верховної Ради з прав людини, не ставали гарантією ані на-
лежної поваги до Омбудсмена, ані того, що його рекомендації будуть
беззастережно виконуватися органами державної влади різних рівнів.
Можна навести приклади неналежного ставлення з боку посадових
осіб до Омбудсмена. Так, у січні 2001 року Омбудсмен змушена була
поставити перед Генеральним прокурором України питання про при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Львівської
області, який відмовився надати запитувану представниками Омбуд-
смена інформацію щодо порушення прав людини працівниками пра-
воохоронних органів Львівщини, посилаючись на Закон «Про проку-
ратуру»15. З 1999 по 2001 рік Омбудсмену тричі довелося звертатися до
прем’єр-міністра України з проханням встановити довічну особисту
пенсію А. Кушніковій, яка стала інвалідом через бездіяльність пра-
воохоронних органів, котрі не забезпечили належний порядок під
час державного заходу – зустрічі виборців з кандидатом у Президен-
ти Н. Вітренко, що проходила 2 жовтня 1999 року у м. Кривий Ріг.
У лютому 2001 року Омбудсмену довелося в суді доводити неправо-
мірність дій заступника Генерального прокурора України О. Баганця
щодо невизнання матері Георгія Гонгадзе потерпілою.16
Згадуючи свою першу каденцію, Ніна Карпачова розповідає:
«…для мене дуже проблематично зустрітися з першими особами дер
жави. На превеликий жаль, постійно порушується перша норма статті 13 Закону про Уповноваженого: Омбудсмен має право невідкладного
прийому Президентом, прем’єр-міністром, представниками Верховної
Ради і Генеральної прокуратури».
Омбудсмену доводилося добиватися не тільки поваги до себе,
але й неформального виконання актів реагування. Так, за результа-
15

Офіційний сайт омбудсмена. http://www.ombudsman.kiev.ua/pres/releases/rel_01_
01_23.htm
16

Офіційний сайт омбудсмена. http://www.ombudsman.kiev.ua/pres/releases/rel_01_
02_15.htm
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тами перевірки пенітенціарних закладів столиці у 2000 році, Упов-
новажений внесла подання начальнику ГУ МВС України м. Києва,
в якому вимагала дотримання міжнародних стандартів, визначених
Конвенцією ООН проти катувань, наголошуючи на необхідності
впровадження їх у місцях попереднього ув’язнення. Здійснюючи у
2001 році повторну перевірку пенітенціарних закладів столиці, від
пильного ока Омбудсмена не приховалося, що їй продемонструва-
ли тільки дві камери в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), які
відповідали майже всім вимогам міжнародних стандартів (замість
дерев’яних нар тут були розміщені індивідуальні ліжка з постіль-
ними речами, був телевізор і радіо, побілені стіни і стеля, достатньо
світла, тепла і свіжого повітря). Усі інші камери, де на день перевір-
ки утримувалося понад 160 осіб, у тому числі 45 жінок, як і рані-
ше, перебували у жахливому стані і потребували негайного ремонту.
Омбудсмен також відзначила, що 93 особи зі 160 утримуваних в ІТТ
перебували там понад встановлений законом десятиденний термін.
Важко собі уявити, але для утримуваних в ІТТ не виділялися кошти
на харчування. Непримиренна до порушення прав людини, Омбуд-
смен добилася спочатку виділення з державного бюджету коштів на
харчування утримуваних в ІТТ, а потім їх використання за призна-
ченням.
У 1999-2003 роках Уповноважений, часто всупереч бажанням
владної верхівки, брала активну участь у резонансних справах, за-
хищаючи, наприклад, учасників подій 9 березня 2001 року, членів
гурту «Самостійна Україна», які у 2000 році розгромили офіс КПУ
у Києві; відстоюючи права рідних закатованого у слідчому ізоляторі
Львівського СБУ Ю. Мозоли, права Лесі Гонгадзе та багатьох інших
громадян України. Коли перший 5-річний термін повноважень Ом-
будсмена закінчився, обрання Ніни Карпачової на другий термін в
травні 2003 року проходило доволі важко, адже влада хотіла бачити
на цій посаді більш прийнятну і гнучку людину. Але бажаючих зай-
няти цю дуже клопітну посаду майже не знайшлося, і Ніна Іванівна
почала працювати свою другу каденцію.
В цілому, діяльність Омбудсмена в період 1998–2003 років заслуговує високої оцінки. Найбільшим досягненням Омбудсмена під час
першої каденції, за словами самого Уповноваженого, було те, що
«вдалося залишитися політично нейтральною фігурою. Не буду приховувати: багато політичних сил намагалися перетягнути мене на свою
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сторону. Якщо б їм це вдалося, ми би фактично зруйнували наявність
такої незаангажованої і незалежної сили, як інститут Уповноваженого з прав людини. За ці роки докорінно змінилося ставлення влади до
нашого інституту. Якщо раніше це було повне ігнорування, то тепер ми
отримали визнання».17
Але буде необ’єктивним обійти увагою той факт, що вже під час
першої каденції, Омбудсмен і сама неодноразово припускалася по-
рушення Закон про Уповноваженого. Відповідно до статті 18 Закону
про Уповноваженого, Омбудсмен повинен протягом першого кварта-
лу кожного року представляти Верховній Раді України щорічну до-
повідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установа-
ми, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і
службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю)
права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в
законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. На-
томість, з 1998 по 2003 рік було представлено тільки дві щорічні і одна
спеціальна доповіді Омбудсмена. Причому друга і спеціальна доповіді
(з інтервалом в один місяць) були представлені парламенту саме напе-
редодні перевиборів Уповноваженого (у квітні і травні 2003 року). За
10 років Омбудсмен представила усього чотири доповіді: одну у 2000
році, дві у 2003 році і ще одну у 2005 році. Враховуючи, що за відсут-
ності владних повноважень чи не єдиним ефективним засобом впли-
ву на владу було оприлюднення фактів її бездіяльності чи незаконних
дій в галузі прав людини, то несистематичне представлення парламенту
щорічних доповідей суперечило вимогам закону і було суттєвим недоліком у роботі Омбудсмена. На жаль, цей недолік був не єдиним.
На початку 2006 року Ніна Карпачова увійшла другим номе-
ром до виборчого списку однієї з політичних сил на парламентсь-
ких виборах, чим завдала суттєвої шкоди репутації Уповноваженого.
Якщо, пригадати наведену вище цитату з інтерв’ю Ніни Карпачової
від 2003 року і оцінити вчинок Омбудсмена за її ж критеріями, то у
2006 році Уповноважений власноруч зруйнувала незаангажований і
незалежний інститут Омбудсмена з прав людини.
17

Газета «Столичные новости» № 25 (270) 08–14 июля 2003. Інтерв’ю з Ніною
Карпачовою.
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Після набуття статусу народного депутата Ніна Карпачова, як
того вимагав закон, подала заяву про складення з себе повноважень
Омбудсмена. Але, через зволікання Верховною Радою розгляду по-
даної заяви, вона майже рік обіймала дві посади, що заборонено і
Конституцією, і Законом про Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини, і Законом про народних депутатів Україні, і регламентом
Верховної Ради.
Перебуваючи у статусі народного депутата, Ніна Карпачова
ініціювала розширення своїх повноважень як Омбудсмена. Так,
у внесених нею і народними депутатами Ю. Мірошниченком та
Е. Павленком проектах Закону України «Про внесення змін і допов-
нень до Цивільного процесуального кодексу України» (№ 2892) та
Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного
судочинства України» (№ 2893) пропонувалося надати Уповноваже-
ному Верховної Ради України з прав людини права самостійного
учасника процесу у цивільному та адміністративному судочинстві
і додатково закріпити за Омбудсменом право: надавати після судо-
вих дебатів правовий висновок у справі; оскаржувати судові рішення
до Верховного Суду України за винятковими обставинами, перелік
яких для Уповноваженого розширено порівняно з іншими особами,
які беруть участь у справі; вносити подання Президентові України
та до Верховної Ради України з приводу порушень конституційних
прав і свобод громадян, виявлених під час розгляду судових справ.
Чинна редакція ЦПК (статті 45, 46) і КАС (статті 60, 61) закріплює
за Уповноваженим права та обов’язки, які за обсягом збігаються із
правами та обов’язками особи, в інтересах якої він діє (за винятком
права на примирення).
За висновками Центру політико-правових реформ, положення
цих законопроектів суперечать Конституції України, зокрема по-
рушують принцип рівності учасників судового процесу, виходять
за межі предмету регулювання процесуальних кодексів, не узгод-
жуються із Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини», Рекомендацією Парламентської асамблеї
Ради Європи «Інститут Омбудсмена» № 1615 від 8 вересня 2003 року,
а також звужують окремі процесуальні можливості Уповноваженого
Верховної Ради України, надані йому чинною редакцією ЦПК та
КАС. Важко повірити, що, подаючи подібний законопроект до Вер-
ховної Ради, Омбудсмен не усвідомлював його неконституційності.
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Ці вчинки викликали занепокоєння не тільки української, але
й міжнародної громадськості. В листопаді 2006 року 450 українсь-
ких і міжнародних громадських організацій звернулися до Верховної
Ради з вимогою переобрати на посаду Омбудсмена іншу людину.
Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг у грудні
2006 року обережно нагадав українській владі про недопустимість
перебування на посаді Омбудсмена політично заангажованої особи:
«Наш досвід свідчить – Омбудсмен ефективно працює лише тоді, коли
він незалежний, включно з незалежністю від політичних сил, оскільки
не має права представляти ту чи іншу частину суспільства», – сказав
він у одному зі своїх інтерв’ю, перебуваючи з візитом у Києві.
Обіймання Омбудсменом двох посад стало причиною достро-
кових перевиборів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Вибори відбулися з порушеннями процедури і завершилися третім
обранням Ніни Карпачової на посаду Омбудсмена 8 лютого 2007 ро-
ку. У березні 2007 року група народних депутатів від фракцій «Наша
Україна і Народна Самооборона» та «БЮТ» звернулися до Консти-
туційного Суду з поданням щодо необхідності офіційного тлума-
чення частини 1 статті 7, частини 2 статті 8 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» у зв’язку з
проблематичною – з правової точки зору – практикою участі Упов-
новаженого Верховної Ради з прав людини Н.І. Карпачової в полі-
тичній кампанії по виборах до Верховної Ради України в 2006 році.
Але Конституційний Суд не прийняв його до розгляду, продемонст
рувавши тим самим свою політичну заангажованість.
Частина громадськості не змогла змиритися з черговим пору-
шенням владою закону і звернулася до суду з позовом про незаконні
дії і бездіяльність Омбудсмена і Верховної Ради. Суд першої інстан-
ції виніс у справі феноменальне рішення – відмовити позивачам у
задоволенні позову на тій підставі, що дії представників влади не
зачіпають інтересів громадян (!). Усе це не додало авторитету Ом-
будсмену в очах громадськості. Стало очевидним, що Омбудсмен з
головного правозахисника країни перетворився на одного з тих по-
садових чиновників, які порушують закон і не несуть за це жодної
відповідальності. Суди «вигороджують» незаконні дії Омбудсмена,
мотивуючи це тим, що дії/бездіяльність Уповноваженого не зачіпає
інтересів громадян, а Верховна Рада і сама вдається до порушення
закону, видаючи Омбудсмену другий мандат, позволяючи йому уп-
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родовж дев’яти місяців суміщати дві посади та ще й обираючи Ом-
будсмена-сумісника на третій термін.
Проведене у 2007 році сайтом «Майдан» опитування зафіксува-
ло низький рівень довіри до інституту Омбудсмена (недовіру Омбуд-
смену висловило 87% респондентів). У 2008 році на сайті інформа-
ційного агентства УНІАН проводилося опитування щодо ефектив-
ності діяльності Омбудсмена. Більше 70% респондентів заявили, що
вважають діяльність Омбудсмена неефективною.

1.4. Національна система захисту прав людини
і місце в ній Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини

Термін «національна система» досить часто використовується по
відношенню до того чи іншого напрямку державної політики, на
приклад, можна чути про національну систему загальнообов’язкового
державного соціального страхування, або про національну систему
координації співробітництва України з НАТО, чи про національну
систему виховання дітей, тощо. При цьому рідко хто замислюється
над змістом поняття «національна система» і на віру сприймає те, що
називають «національною системою». Тому, перш ніж говорити про
національну систему захисту прав людини в Україні, доцільно дати
визначення цьому поняттю.
Навіть етимологічний аналіз терміну дає підстави стверджува-
ти, що «система» передбачає наявність більше одного, тобто кількох
елементів, які перебувають у взаємодії один з одним, утворюючи
певну цілісність. У перекладі з грецької мови systema – ціле, що
складено з частин; поєднання. Принцип взаємодії (поєднання) між
частинами цілого є дуже важливим для функціонування системи.
Життєво необхідним є узгодження та координування діяльності
частин цілого – системи. Кожна система має свої складові. Складо-
вими частинами системи захисту прав людини, очевидно є органі-
зації, установи, відомства, які не підпорядковуються один одному,
але які працюють в одному напрямку – захисту прав людини і ос-
новоположних свобод. В Україні захистом прав людини займається
цілий ряд установ, відомств і організацій, як державних, так і не
державних – громадських. Серед них:
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– Уповноважений Верховної Ради з прав людини, відповідно до
Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини»;
– Комітет Верховної Ради України з прав людини, національ-
них меншин та міжнаціональних відносин;
– інші комітети Верховної Ради України в частині діяльності по
забезпеченню та захисту прав людини (законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності);
– Генеральна прокуратура України, яка згідно з п. 5 ст. 121
Конституції, здійснює нагляд за дотриманням прав і свобод
людини і громадянина, додержанням законів з цих питань
органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, їх посадовими і службовими особами;
– МВС України (в частині формування та розвитку внутріш-
ньовідомчого контролю за дотриманням прав людини);
– Інститут адвокатури (інститут надання правової допомоги);
– Міністерство юстиції України (зокрема, Національне бюро по
дотриманню Європейської Конвенції з основних прав та сво-
бод людини);
– інші центральні органи виконавчої влади (в частині забезпе-
чення та захисту прав людини);
– громадські правозахисні організації (національні та міжна-
родні);
– науково-дослідні установи;
– засоби масової інформації.
– Також, права і свободи людини і громадянина, згідно з Кон-
ституцією, захищаються судом (ст. 55 Конституції)
Очевидно, що усі ці організації, установи і відомства мали би
входити складовими частинами до національної системи захис-
ту прав людини і взаємодіяти між собою. Їх функції, безумовно,
різняться, але всі вони діють в одному напрямку – захисту прав і
свобод людини. Так, правоохоронні органи, до яких належать ГПУ,
МВС здійснюють нагляд за дотриманням законності, ведуть бороть-
бу зі злочинністю. Суди розглядають скарги громадян і здійснюють
правосуддя. Омбудсмен теж розглядає скарги громадян і здійснює
позасудовий захист засобами, передбаченими законом. Громадські
правозахисні організації, як і Омбудсмен, отримують скарги гро-
мадян і надають їм допомогу у доступний для себе спосіб. Вони
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ж займаються просвітницькою діяльністю. (На жаль, у чинному
законодавстві України досі немає визначення поняття та критеріїв
діяльності правозахисних організацій). ЗМІ виконують інформацій-
но-просвітницьку функцію у системі захисту прав людини і т. д. Але
дії усіх цих інституцій важко назвати взаємоузгодженими і скоор-
динованими. Це свідчить про те, що в Україні процес формування
системи захисту прав людини ще не завершений. Його формування
ускладнюється тим, що в державі досі навіть не розроблена концеп-
ція державної політики в галузі прав людини.
Конституцією України 1996 року було закладено загальні осно-
ви правових засад запровадження нової системи захисту прав люди-
ни. Вони не зазнали жодних змін у зв’язку із прийняттям у 2004 році
змін до Конституції. Відтак, сучасна система захисту прав людини в
Україні зводиться до двох: судового і позасудового захисту. Згідно з
засадами, прописаними у Конституції, судовий захист здійснюєть-
ся судами загальної юрисдикції, а позасудовий – Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини. Також громадяни України
мають право звертатися у міжнародні судові та інші органи, чле-
ном або учасником яких є Україна, після вичерпання усіх націо-
нальних засобів правового захисту (ст. 55 Конституції). При цьому,
у розумінні Європейської конвенції з прав людини, звернення до
Омбудсмена не визнається ефективним правовим засобом захисту
прав людини, так як до функцій Уповноваженого з прав людини не
належить розгляд справи по суті. Враховуючи, що формування нової
судової системи застрягло на судовій реформі, яку ще не заверше-
но, хоча, за тривалістю вона є ровесницею незалежності України і
те, що механізм позасудового захисту прав людини розглядається як
діяльність лише однієї інституції – Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, яка до того ж за Конвенцію не вважається
ефективним правовим засобом захисту прав людини, можна сказа-
ти, що національна система захисту прав людини в Україні поки є
вкрай недосконалою і неефективною.
Що стосується ролі Омбудсмена у цій системі, то вона окреслюєть-
ся як важливий інструмент в забезпеченні ефективності правозахисту
через «гармонію між державними органами влади та громадянським
суспільством.» Метою його діяльності є покращення загальної поваги
до прав людини з боку влади та реалізація очікування громадськості
від влади хорошого управління як основи її діяльності.
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини здійснює поза-
судовий захист прав людини і, згідно з Рекомендацією ПАРЄ, йо-
го основною функцією є роль посередника між особою і владою.
Головною запорукою успішного виконання посередницької функції
є нейтральність Омбудсмена і повага, якою він користується як у
скаржників, так і у влади, завдяки загальновизнаним високим мо-
ральним якостям особи, що обіймає посаду Уповноваженого. Ом-
будсмен повинен уникнути судового розгляду (хиба що особа не
має інших засобів доступу до суду), так як його поява в суді в ролі
опонента владі чи прокурора, окремих чиновників завдає шкоди
його стосункам з ними, потенційно створює очевидний конфлікт
інтересів і є загрозою для об’єктивності судочинства. Тому надане
право українському Омбудсмену звертатися до суду (це право надано
Цивільним процесуальним кодексом України і Кодексом адміністра-
тивного судочинства) викликає велику стурбованість. Виняток із за-
борони становить право Омбудсмена звертатися до Конституційного
Суду України з поданням щодо відповідності Конституції України
законів та інших правових актів, які стосуються прав та свобод лю-
дини і громадянина та офіційного тлумачення Конституції і законів
України, а також до судів загальної юрисдикції про захист прав і
свобод людини, яка за станом здоров’я чи з інших поважних причин
не може цього зробити. В інших випадках Уповноважений може на-
правити тільки подання посадовим особам про вжиття відповідних
заходів щодо усунення виявлених ним порушень прав і свобод.
Високий авторитет Омбудсмена позволяє компенсувати відсут-
ність у нього владних повноважень моральним тиском через публіч-
ну критику, доповідями про зловживання та їх політичним осудом
у парламенті. На жаль, те, що український парламент ось вже три
роки перебуває у стані перманентної кризи, позбавляє Омбудсме-
на можливості скористатися основною трибуною держави для оп-
рилюднення фактів порушення прав людини і почути політичний
осуд зловживань влади в галузі прав людини. Нам відомо, що у 2007
році Омбудсмен підготував чергову доповідь «Про стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні, а також спеціальні до-
повіді «Про стан дотримання та захисту прав і свобод національних
меншин в Україні і «Про стан дотримання та захисту прав і свобод
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД». Ці доповіді не пролунали в
парламенті і, відповідно, не були опубліковані саме через недієздат-
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ність Верховної Ради України. Атмосфера політичної нестабільності
і тотальної відсутності поваги до верховенства права вкрай негативно
позначається на можливостях Омбудсмена виконувати свої функції і
суттєво знижують ефективність його діяльності.
ВИСНОВКИ

1. В Україні історія інституту Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини розпочалася з 1998 року і на сьогоднішній день її мож-
на розділити на два періоди: прогресивний період 1998–2003 років
і регресивний період 2004–2007 років. Тенденції 2008 року, поки що,
свідчать про наміри старого/нового Омбудсмена відновити свій ав-
торитет, втрачений у регресивний період.
Перший період історії інституту Уповноваженого майже збігався
у часі з другим терміном Президентства Л. Кучми. Одне це гово-
рить про умови, в яких доводилося здійснювати свої повноваження
головному захисникові прав людини в Україні. І все ж, у перший
період успішно пройшов процес становлення і утвердження нової
для України інституції в якості незалежної структури, здатної захи-
щати права і свободи громадян, добиватися поновлення порушених
прав, змушувати органи влади рахуватися з думкою Уповноваже-
ного, впливати на рішення влади. Активно йшов процес налагод-
ження стосунків з міжнародними організаціями і Омбудсменами
інших країн. У цей період Омбудсмен сміливо і відкрито піддавала
критиці дії влади, вимагаючи припинити свавілля. Вона втручалася
в найгарячіші конфлікти і констатувала порушення прав людини,
незалежно від політичної кон`юнктури. Саме в цей період Омбуд-
смен публічно заявив про існування в Україні таких проблем, як
работоргівля, масова трудова міграція, жахливі умови утримання і
катування в місцях позбавлення волі, тощо.
Перший період характеризується високим рівнем довіри до Ом-
будсмена і підтримки його дій з боку громадськості. Але вже тоді
з’явилися перші тривожні сигнали, як то застосування подвійних
стандартів і порушення закону щодо щорічного представлення пар-
ламентських доповідей Омбудсмена про становище з правами люди-
ни в Україні.
Другий період характеризується як регресивний тому, що упродовж
2004–2007 років Омбудсмен припускався брутальних порушень закону.
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Він брав участь у парламентських виборах на боці однієї з політичних
сил, майже рік обіймав дві посади, що категорично заборонено як Зако-
ном про Уповноваженого, так і Законом про народних депутатів Украї-
ни. Використовував статус народного депутата для розширення своїх же
повноважень як Омбудсмена, подаючи відповідні законопроекти. Пред-
ставляв необ’єктивну інформацію щодо становища із свободою слова в
Україні та ін. Результатом такої діяльності Омбудсмена-сумісника ста-
ла втрата репутації незалежного правозахисника. Політична заангажо-
ваність Омбудсмена негативно позначилася на довірі громадян до інсти-
туції, а також призвела до маніпуляції її іміджем в політичних цілях.
Щодо ефективності діяльності Омбудсмена, то цьому питанню
присвячений наступний розділ доповіді.
2. Політизація інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини є серйозною вадою парламентського контролю за дотриман-
ням прав людини.
3. Закон «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» не обмежує граничних строків перебування Омбудсмена
на посаді, що створює сприятливі умови для використання Омбуд-
сменом підтримки парламентської більшості для його переобрання
на новий строк. Залежність Уповноваженого з прав людини від пар-
тії влади перешкоджає ефективному захисту конституційних прав і
свобод людини від незаконних дій влади.
4. Уповноважений має слабкий вплив на органи влади, зокрема, че-
рез недосконалу правову регламентацію прав та обов’язків Уповноваже-
ного з прав людини. Закон не встановлює обов’язковість розгляду подань
Уповноваженого органами державної влади; не передбачає можливості
оскарження подань Уповноваженого; не визначає порядок скасування не-
законних рішень органів державної влади та юридичних осіб; не містить
положень про поновлення порушених прав громадян, стягнення компен-
сацій, збитків, притягнення винних до відповідальності.
Рекомендації

1. Внести зміни до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ра-
ди із прав людини» про обмеження граничного строку перебування
Уповноваженого з прав людини на займаній посаді;
2. Встановити заборону для Омбудсмена висувати свою канди-
датуру на виборах під час здійснення своїх повноважень;
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3. Надати обов’язкового характеру представленню Омбудсменом
щорічних парламентських доповідей і передбачити відповідальність
Омбудсмена за порушення цієї вимоги;
4. Надати обов’язкового характеру розгляду подань Уповнова-
женого органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій та їх
посадовими особами та вжиттю відповідних заходів щодо усунення
виявлених порушень прав і свобод людини та громадянина;
5. Визначити процедуру скасування незаконних рішень органів
державної влади та юридичних осіб і поновлення порушених прав
громадян.
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2. Аналіз ефективності діяльності
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини (1998–2007 р.р.)
Аналіз здійснено на основі представлених Омбудсменом у пар-
ламенті доповідей, матеріалів збірника документів «Перший Ом-
будсмен України на захисті прав людини», документів Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, які стосуються діяль-
ності Омбудсмена та питань державної політики в галузі прав лю-
дини, повідомлень ЗМІ, інформації з офіційного сайту Омбудсмена
та інших джерел інформації. Дослідження охоплює період з 1998 по
2008 рік і у такому обсязі проводиться вперше в Україні.
Пріоритетним напрямком діяльності Уповноваженого є робота
зі зверненнями громадян. За 10 років існування інституції до Ом-
будсмена звернулося більше 700 000 осіб. При цьому, як показано на
діаграмі № 1, щорічна кількість звернень до Омбудсмена залишалася
приблизно однаковою, коливаючись між 50 000 і 70 000 звернень на
рік, за винятком 2004 і 2005 років. У 2004 році до Омбудсмена у різ-
них формах звернулося 169 035 громадян, у 2005 році – 170 368. Цей
сплеск звернень до Омбудсмена співпадає у часі з революційними
подіями в Україні і, скоріше за все, пов’язаний зі сполохом громад-
ської активності під час і після Помаранчевої революції. На нашу
думку, його не можна розглядати, як свідчення різкого погіршення у
2004-2005 роках становища з дотриманням прав людини, чи стрім-
кого росту авторитета Омбудсмена у ці роки.
Приблизно однакова кількість щорічних звернень до Уповно-
важеного може бути показником як погіршення ситуації з права-
ми людини, так і навпаки – зростання у громадян усвідомлення
важливості боротьби за власні права та надії на Омбудсмена, як на
ефективну інституцію захисту цих прав.
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Діаграма № 1 . Кількість щорічних звернень громадян
до Омбудсмена (1998–2007 роки)

Усі десять років найбільша кількість звернень до Омбудсмена стосується порушення громадянських права. При чому, як свідчать дані діаграми
№ 2, спостерігається динаміка у сторону збільшення кількості таких
скарг. Серед них (як у 1998, так і в 2007 роках) домінують скарги на
порушення права на судовий захист, свободу від порушення прав пра-
цівниками правоохоронних органів, кримінально-виконавчої системи.
На відміну від хронічної стабільності звернень з приводу порушен-
ня громадянських прав, ріст кількості звернень щодо порушення полі-
тичних прав припадає на роки, коли в Україні проходять чи-то парла-
ментські, чи-то президентські вибори. Якщо у 1998 році до Омбудсмена
надійшло 46 звернень щодо порушення політичних прав громадян, то
у 1999 (рік президентських виборів) їх кількість зросла до 368. У 2000
році їх кількість спала до 77. Але починаючи з 2001 року (рік початку
кампанії «Україна без Кучми») і по 2003 рік громадяни сотнями звер-
талися до Омбудсмена з приводу порушення політичних прав. У рік
Помаранчевої революції, а особливо у наступний за ним (2004–2005)
до Омбудсмена звернулася рекордна кількість громадян – 2534.

Діаграма № 2 . Види порушених прав громадян
за письмовими зверненнями до Омбудсмена (1998–2007 роки)
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Наступна діаграма № 3 показує динаміку постійного росту кількості звернень до Омбудсмена з регіонів України. У списку областей,
звідки надходить найбільша кількість звернень щодо порушення
прав, стабільно лідирують східні області. Як у 1999 році, так і в
2007 році найбільша кількість звернень до Омбудсмена надходила
від мешканців Донецької, Дніпропетровської, Луганської областей.
Залишається стабільно високою кількість звернень з центрального
регіону (Вінницької, Київської, Полтавської областей). Не змен-
шується, а зростає кількість звернень із західного регіону. Серед них
домінують звернення з Львівщини.

Діаграма № 3. Кількість письмових звернень до Уповноваженого
з прав людини з регіонів України у 1998–2007 роках

На жаль, у нас немає вичерпної інформації щодо усіх актів ре-
агування Омбудсмена на факти порушення прав людини. У наступ-
ній діаграмі № 4 наведено дані згідно з інформацією, розміщеною
у збірнику документів (1998–2006) «Перший Омбудсмен України на
захисті прав людини» та інформації, розміщеної на офіційному сайті
Омбудсмена.,
З діаграми видно, що кількість основних актів реагування Омбудсмена усі 10 років становила менше 1% від загальної кількості письмових звернень громадян.


Подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. http://www.ombudsman.
kiev.ua/podanya_frame.htm


Звернення та інші документи Уповноваженого. http://www.ombudsman.kiev.ua/
zver_frame.htm
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Діаграма № 4 . Кількість актів реагування Омбудсмена
на факти порушення прав людини (1998–2007)

У законодавстві не визначені умови здійснення подання, проте, у до-
повіді Уповноваженого за 2001 рік зазначено, що такі акти реагування, як
подання до вищих органів влади і Конституційного Суду застосовуються
переважно у випадках масового та брутального порушення прав грома-
дян. У певній мірі це пояснює контраст при співставленні кіль-
кості основних актів реагування з кількістю надісланих до Омбудсмена
звернень (див. діаграму № 5). Але 16 подань до Конституційного Суду
за 10 років існування інституції все ж видається дуже малою кількістю,
враховуючи недосконалість українського законодавства і те, що громадя-
ни позбавлені права особисто звертатися з поданням до цієї інстанції.

Діаграма № 5. Порівняння кількості актів реагування із кількістю отриманих
Омбудсменом письмових звернень (1998–2007)
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Як ми можемо бачити з наступної діаграми № 6, із загальної кіль-
кості звернень громадян, прийнятними до розгляду стає не більше
30% звернень, а серед трьох форм реагування на звернення громадян
(відкриття провадження; надання роз’яснень заходів, яких слід вжити
особам, що зверталися до Уповноваженого; направлення звернення до
інших компетентних органів) – найпоширенішим є їх направлення за
належністю органам, до компетенції яких належить розгляд справ.

Діаграма № 6 . Порівняння даних щодо застосування Омбудсменом
різних способів реагування на звернення громадян

На нашу думку, з огляду на формальне ставлення органів влади
до актів реагування Омбудсмена, про що йшлося вище, такий засіб
поновлення порушених прав, як направлення звернень до відповідних
органів влади, є не найефективнішим, особливо, коли мова йде, нап-
риклад, про звернення щодо порушення прав осіб, позбавлених волі.
Адже адресатом перенаправлених звернень у цих випадках, зрештою,
стають саме ті, на кого скаржилися заявники: правоохоронні органи
або Державний департамент з питань виконання покарань – автоном-
на закрита структура, яка дуже специфічно перевіряє факти, викладені
у скаргах, передоручаючи цю перевірку керівникам місцевих департа-
ментів, а ті у свою чергу – керівництву установ, на які й скаржилися
заявники у своїх зверненнях до Омбудсмена. Останні, застосовуючи
недозволені методи тиску на скаржників з метою примусу відмови-
тися від поданих скарг, звітують, що факти наведені у зверненні не
знайшли підтвердження. З таким же результатом закінчуються, як
правило, і розслідування прокуратури. Про це дуже добре відомо не
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тільки правозахисним організаціям, що спеціалізуються на захисті
прав осіб, позбавлених волі, але й Омбудсмену. На прес-конференції
26 червня 2008 року в УНІАН, приуроченій міжнародному дню за-
хисту жертв катувань, Уповноважений повідомила, що попри знижен-
ня динаміки застосування тортур, кількість звернень до Омбудсмена з
цієї проблеми не зменшується, зберігаючись на рівні 1 300 звернень в
рік. Омбудсмен повідомила, що за статтею 127 Кримінального кодексу
України (заборона застосування тортур) покарано 40 простих грома-
дян і тільки одна справа щодо застосування тортур двома працівни-
ками правоохоронних органів Хмельницької області доведена в суді.
При цьому, Омбудсмен підтвердила наявність проблеми: «В Україні
є масові і системні застосування катувань».
У зв’язку з піднятою темою порушення прав осіб, позбавлених
волі, слід нагадати, що Омбудсмен була ініціатором питання ратифі-
кації Україною Факультативного протоколу до Конвенції ООН про-
ти катувань. Але після ратифікації цього документу – відмовилася
виконати рекомендації Верховної Ради про впровадження превен-
тивного механізму із запобігання катуванням та жорстокому повод-
женню з людьми саме на базі інституту Омбудсмена. В результаті
в Україні досі відсутній такий механізм, що негативно позначаєть-
ся на стані дотримання прав осіб, позбавлених волі, а крім того, є
черговим порушенням узятих державою на себе зобов’язань перед
міжнародними інституціями щодо термінів впровадження превен-
тивного механізму.
На сьогоднішній день найбільш результативною у питанні за-
побігання застосування катувань є діяльність не Омбудсмена, а
Міністерства внутрішніх справ у тісній співпраці з правозахисни-
ми і громадськими організаціями. Саме при цьому відомстві були
створені перші мобільні групи для відвідування ізоляторів тимча-
сового тримання та інших місць тримання під вартою в МВС з ме-
тою моніторингу прав людини. І саме при МВС в січні 2008 року
було створено Управління моніторингу дотримання прав людини в
діяльності органів внутрішніх справ, в якому 40% посад помічників
Міністра з прав людини посіли представники правозахисних ор-
ганізацій. Метою його діяльності є налагодження системи відомчого
контролю за дотриманням прав людини в роботі органів внутрішніх
справ у відповідності з міжнародними стандартами в галузі право-
охоронної діяльності. У своїй діяльності Управління зосередилося
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на таких стратегічних напрямках, як: протидія катуванням та жор-
стокому поводженню; забезпечення прав мігрантів та шукачів при-
тулку; протидія расизму та ксенофобії; протидія наркозлочинності;
вдосконалення діяльності підрозділів ДАІ. З січня по липень 2008
року помічниками Міністра було перевірено 374 підрозділи ОВС,
ініційовано 470 службових перевірок за фактами порушення прав
людини працівниками міліції. Було активізовано роботу мобільних
груп та розширено представництво в обласних громадських радах при
ГУМВС, УМВС активістів правозахисних організацій. За безпосе-
редньою участю помічників Міністра відбулося 63 засідання громад-
ських рад, здійснено 170 виїздів мобільних груп, з них 140 – лише за
серпень-вересень 2008р.  Запровадження та діяльність управління
було високо оцінено міжнародними експертами. Не Омбудсмен, а
МВС добилося у 2008 році виділення додаткових коштів на прове-
дення поточного та капітального ремонту ІТТ. Шляхом закупівлі
постільної білизни, столових приборів, матраців, медичних препа-
ратів тощо, в усіх областях було покращене матеріально-технічне
забезпечення ІТТ. З липня 2008 року йде процес встановлення теле-
фонів довіри для затриманих та заарештованих осіб, які перебувають
в спецустановах міліції.
Говорячи про діяльність Омбудсмена і, особливо, оцінюючи
ефективність, безумовно, слід брати до уваги те, що Уповноваже-
ний має обмежені важелі впливу на органи влади, що, відповідно,
позначається на ролі Уповноваженого в механізмі захисту прав лю-
дини. Але і сам Омбудсмен за 10 років робив далеко не все від нього
залежне для підвищення ефективності захисту прав людини. Зокрема,
його співпраця з правозахисними і громадськими організаціями завжди бажала бути кращою. Треба сказати, що у перші роки існування
інституту Омбудсмена з боку Уповноваженого робилися спроби за-
лучити провідні правозахисні організації до моніторингу і аналізу
становища з правами людини в Україні. Наприклад, відомо, що Ом-
будсмен зверталася з проханням про надання інформації для щоріч-
ної парламентської доповіді до таких правозахисних організацій, як
«Харківська правозахисна група», «Ла Страда – Україна» та ін. Але
умови використання наданої Омбудсмену інформації не влаштували


Офіційний сайт МВС України http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/
article/152932;jsessionid=89A9F6AE86987294E828783B03444480
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правозахисні організації, і спроба Омбудсмена використати громад-
ських правозахисників не знайшла свого розвитку. У роки першої
каденції Омбудсмен активно відгукувалася на звернення і ініціа-
тиви правозахисних організацій. Згадує Президент Міжнародного
жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» Катерина
Левченко: «Перший час представники Уповноваженого брали участь в
семінарах, надавали допомогу та консультації потерпілим від торгівлі
людьми, коли до нього зверталися консультанти «гарячої ліні»ї. Але
потім все зупинилося. І окрім вичитування на кшталт «що ви звертаєтесь по дрібним випадкам», від працівників Секретаріату більше ніякої
реакції не було».
Надалі, у переважній більшості, стосунки правозахисників і
представників громадських організацій з Омбудсменом не вирізня-
ються з поміж стосунків скаржників на порушення їхніх прав. Тоб-
то, як правило, представники правозахисних організацій надсилають
Омбудсмену звернення і, так само, як інші громадяни, отримують
відповіді про направлення цих звернень до відповідних компетент-
них органів або, у кращому випадку, – про відкриття провадження.
У дослідженні Східно-Європейського інституту розвитку від
2004 року наведено тільки два приклади співпраці Омбудсмена з
громадськими організаціями: здійснення функцій регіональних
представництв Уповноваженого ВРУ з прав людини Громадським
комітетом захисту конституційних прав і свобод громадян (Луганськ)
та запровадження інституту громадських захисників з прав людини
в п’яти регіонах України за активною участю Уповноваженого. Ми
можемо пригадати ще два приклади – участь правозахисників пар-
ламентських слуханнях в грудні 2001 року, присвячених четвертому
періодичному звіту України про заходи щодо виконання Конвенції
ООН проти катувань та у конференції «Сучасні виклики правам
і свободам людини», яка була організована Секретаріатом Омбуд-
смена і проходила у дні святкування 10-ї річниці з дня утворення
інституту Уповноваженого (квітень 2008 року). Якщо ще пригада-
ти участь Уповноваженого у підготовці брошури «Як звернутися до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», виданої та
поширеної ГО «Фонд регіональних ініціатив» у 2003 році та участь


Дослідження Східно-Європейського інституту розвитку. http://eedi.org.ua/ukr/
Governance-Part2-Ukr.pdf
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представників деяких правозахисних організацій у «круглому столі»
з нагоди представлення щорічної доповіді Уповноваженого (12-13
червня 2003 року), то перелік відомих прикладів співпраці Омбуд-
смена з громадськими організаціями буде вичерпано.

Потребує суттєвих змін інформаційна політика
Уповноваженого

За визнанням самого Омбудсмена «Однією з найважливіших передумов подолання сучасних викликів правам і свободам людини є гласність і відкритість інформації про порушення прав людини, широке
залучення засобів масової інформації до підвищення правової культури
населення, усвідомлення необхідності колективних зусиль у розв’язанні
глобальних проблем сучасності та створенні більш гуманного суспільства». При цьому, Омбудсмен приділяє дуже мало уваги власній інформаційній політиці.
Зрозуміло, що обов’язок збереження конфіденційності, з одного
боку, і статус посередника, в якому виступає Омбудсмен у конфлікті
між заявником і владою, з другого боку, накладає суттєві обмеження на
ступінь інформаційної відкритості служби Омбудсмена. Але ступінь
закритості інформації, якою володіє Омбудсмен, не можна порівняти
із ступенем закритості інформації, яка знаходиться в розпоряджен-
ні, наприклад, СБУ чи Міністерства внутрішніх справ України. При
цьому, саме останнє знаходить способи для більш повного інформу-
вання суспільства про становище з правами людини, ніж Секретаріат
Уповноваженого, не говорячи вже про правозахисні організації.
Єдиним постійно діючим джерелом інформації про діяльність
Омбудсмена є офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради Ук-
раїни з прав людини. (Започаткований на початку 2000-х років ви-
пуск «Вісника» Омбудсмена припинив своє існування у 2003 році,
після виходу п’ятого номеру.). За своєю суттю сайт Омбудсмена є


Доповідь Уповноваженого на конференції «Сучасні виклики правам і свобо-
дам людини» 14 квітня 2008 року. http://ombudsman.kiev.ua/pres/releases/rel_08_04_
15.htm


Адреса офіційного сайту омбудсмена в Інтернеті: http://ombudsman.kiev.ua/index.
htm


Офіційний сайт омбудсмена. http://www.ombudsman.kiev.ua/om_03_bv.htm
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презентаційною візиткою, позбавленою «робочої» інформації про
структуру інституції, програму і напрямки діяльності Омбудсмена,
річні плани, фінансування (за винятком 2005 і 2006 років), тощо. За
винятком розміщених чотирьох доповідей Уповноваженого, на сайті
відсутні аналітичні матеріали. З просвітницьких матеріалів можна
побачити тільки витяги із законодавчих актів України, що стосують-
ся діяльності Омбудсмена, Закон про Уповноваженого, та рекомен-
дації для звернення громадян до Європейського суду з прав людини.
Найчастіше поновлюваною на сайті Омбудсмена є рубрика новин,
що містить інформаційні повідомлення та прес-релізи. У 2007 році
кількість інформаційних повідомлень у цій рубриці зросла порівня-
но з 1998 роком у 8 разів. У таблиці № 1 приведені дані про кількість
інформаційних повідомлень, що розміщувалися на сайті Омбудсме-
на протягом 1998–2007 років.

Таблиця № 1. Інформаційна насиченість рубрики новин
на сайті Омбудсмена за період 1998–2007 років.
Місяці

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Усього по
місяцях

Січень

–

–

1

1

1

2

3

–

1

5

14

Лютий

–

1

–

5

4

2

3

7

11

3

35

Березень

–

3

7

1

5

7

7

5

7

12

54

Квітень

–

3

–

–

4

2

5

5

2

14

35

Травень

2

4

3

4

4

3

8

7

5

14

54

Червень

1

4

7

3

2

4

5

6

4

11

47

Липень

1

1

2

2

1

3

8

5

2

13

38

Серпень

2

–

6

1

1

2

1

2

3

10

28

Вересень

2

–

6

2

3

9

3

4

6

8

43

Жовтень

3

–

3

2

4

9

1

6

5

11

44

Листопад

3

2

5

2

6

6

5

1

4

17

51

Грудень

2

3

1

1

2

12

4

12

1

10

48

Усього
по роках

16

19

40

24

37

61

53

60

51

128

491

Попри динамічне оновлення рубрики новин, інші рубрики на
сайті Омбудсмена не оновлюються роками. Наприклад, рубрика
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«Подання Уповноваженого Верховної Ради Україні з прав людини»
востаннє поновлювалася у 2006 році і містить 136 повідомлень за 10
років. Рубрика «Звернення, позовні заяви та інші документи Упов-
новаженого з прав людини» теж востаннє оновлювалася у 2006 році
і містить усього 43 повідомлення за 10 років. А рубрики «Діяльність
Омбудсмена» та «Бібліотека» взагалі зникли з сайту, так і не від-
крившись. Рубрика «Документи Уповноваженого з прав людини, які
оприлюднені в ЗМІ» містить 14 повідомлень за 10 років.
Декларуючи потребу залучення засобів масової інформації до
підвищення правової культури населення, Омбудсмен обмежується
у цій діяльності запрошенням представників ЗМІ на круглі столи і
прес-конференції, які проводяться ним, у кращому випадку, кілька
разів у рік. У цьому зв’язку, хочеться нагадати Уповноваженому один
дуже позитивний приклад його співпраці із засобами масово інфор-
мації. У 2000–2001 роках Омбудсмен здійснила кілька візитів без по-
передження в ізолятори тимчасового тримання і установи криміналь-
но-виконавчої системи разом із журналістами. І хоча Ніна Карпачова
говорила потім, що журналісти бояться висвітлювати тему порушен-
ня прав осіб, позбавлених волі, саме після оприлюднення журналіс-
тами цих візитів, в суспільстві почала озвучуватись одна із найбільш
закритих тем – порушення прав людини у місцях позбавлення волі.
Ще через кілька років влада змушена була визнати факт застосування
тортур до осіб, що перебувають в ІТТ, закладах кримінально-вико-
навчої системи. А у новому кримінальному кодексі України з’явилася
127 стаття «Катування», яка хоч і не в повній мірі відповідає міжна-
родним нормам, але все ж передбачає покарання за цей вид злочину.
Сьогодні з упевненістю можна сказати, що саме завдяки від-
критій інформаційній політиці багатьох ЗМІ, їх співпраці з громад-
ськими правозахисними організаціями тема дотримання прав осіб,
позбавлених волі, знаходиться у фокусі постійної уваги суспільства,
спонукаючи владу до прискорення реформи кримінально-виконав-
чої системи більш ефективно, ніж Омбудсмен.
Публічне оприлюднення фактів порушення прав людини не
тільки привертає увагу суспільства до проблем, що висвітлюються,
але і змушує представників влади прислухатися до рекомендацій
Омбудсмена і реагувати на них. Сам Омбудсмен неодноразово від-
мічав ефективність гласності. Ще у 2003 році в інтерв’ю газеті «Сто-
личные новости» Омбудсмен наводила такий приклад: «…я їздила
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на Кубу, у дитячий табір, де лікуються наші діти, постраждалі від
наслідків катастрофи на ЧАЕС. По результатам поїздки я провела
прес-конференцію, і на наступний день Президент, побачивши сю-
жет по телебаченню, провів нараду і прийняв ряд заходів».
Відомо, що громадяни, які є непоінформованими про способи
захисту своїх прав, які не володіють знаннями в галузі прав людини
є пасивними виконавцями волі можновладців і не вміють захищати
свої інтереси. На протязі 10 років існування інституту Омбудсмена,
понад 70% звернень громадян до Уповноваженого виявляються не-
прийнятними через їх необґрунтованість, або через те, що направ-
ляються не за належністю (див. дані діаграми № 7).

Діаграма № 7 . Кількість звернень, визнаних неприйнятними,
із загального числа отриманих письмових звернень (1998 –2005)

Велика кількість звернень, які не відповідали критеріям при-
йнятності, спонукала Омбудсмена почати надавати роз’яснення за-
ходів, яких слід вжити особам, що зверталися до Уповноваженого,
незалежно від того, були їх звернення прийнятними до розгляду, чи
ні (див. діаграму № 8). І ця форма реагування на заяви громадян з
2001 року стала домінуючою. (див. діаграму № 9). Крім того, з 1999
року Омбудсмен почала проводити особисті прийоми громадян та
відкрила телефонну «гарячу лінію», куди могли безперешкодно звер-
татися усі, хто потребував консультації чи допомоги Уповноваженого.
(Правда, ці «гарячі лінії» працювали не завжди, а додзвонившись,


Газета «Столичные новости» № 25 (270) 08-14 июля 2003. Інтерв’ю з Ніною Кар
пачовою.
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можна було поспілкуватися з автовідповідачем, який пропонував за-
лишити інформацію.) І хоча це суттєво збільшувало обсяг праці для
співробітників Секретаріату Уповноваженого, нічого не додавши до
її продуктивності, Омбудсмен не спробував змінити свою інформа-
ційну політику і поєднати індивідуальні роз’яснення заходів, яких
мали вживати скаржники, з широкою просвітницькою діяльністю
в суспільстві. Ми можемо пригадати тільки один приклад спільної
з громадськими організаціями (ГО) просвітницької дії Омбудсме-
на – це підготовка за участю представників Уповноваженого бро-
шури «Як звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини », виданої та поширеної ГО «Фонд регіональних ініціа-
тив» у 2003 році. Можливо, були й інші приклади просвітницької
діяльності Омбудсмена, але інформація про це відсутня. У жодній зі
своїх доповідей Омбудсмен не тільки не аналізує свою інформаційну
політику, але навіть не згадує про неї, обмежуючись загальними за-
кликами до відкритості, прозорості і гласності.

Діаграма № 8 . Загальна кількість наданих Омбудсменом роз’яснень
у відповідь на письмові звернення громадян,
незалежно від їх прийнятності (1998–2005)

За визнанням самого Омбудсмена, «формою діяльності Уповноваженого, яка дає змогу найбільш ефективно працювати над поновленням
прав і свобод людини, є відкриття провадження у справі про порушення прав і свобод людини». Проте, саме ця форма діяльності найрідше
застосовувалася Уповноваженим на практиці, про що свідчать дані,
наведені у діаграмі № 9 .
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Діаграма № 9 . Кількість відкритих Омбудсменом проваджень
у порівнянні з іншими заходами реагування на звернення громадян

Ми бачимо, що застосування такої ефективної форми допомо-
ги, як відкриття проваджень, залишалося на найнижчому рівні, у
порівнянні з іншими формами допомоги скаржникам. Важко су-
дити про ефективність проваджень Омбудсмена, оскільки за десять
років Уповноважений тільки двічі повідомляв узагальнені дані про
результати власних розслідувань. Згідно з інформацією, що місти-
лася у доповідях Омбудсмена за 2003 і 2005 роки, у результаті здійс-
нення проваджень Уповноваженого з прав людини та вжитих заходів
вирішені позитивно у 2000 р. – 405 справ (21,1%), у 2001 р. відповід-
но – 614 справ (22,9%), у 2004р. – 646 (21,5%) і у 2005р. – 633 (22,4%).
Наведені дані свідчать про досить низьку ефективність проваджень
Омбудсмена у ці роки (див. діаграму № 10).

Діаграма № 10. Дані результатів проваджень Омбудсмена
за періоди 2000-2001 і 2004-2005 років
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На жаль, інформацією щодо результатів проваджень, здійснених
Омбудсменом у 1998, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007 роках дослідницька
група не змогла отримати. У відповідь на надісланий Уповноважено-
му з прав людини у квітні 2008 року інформаційний запит, авторам
дослідження нагадали про заборону втручатися у діяльність Уповно-
важеного і рекомендували звернутися за інформацією, яка нас ціка-
вить, до офіційного сайту Омбудсмена, де вона відсутня. Свого часу
Омбудсмен вимагала притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності прокурора Львівської області за відмову у наданні запитуваної
співробітниками Секретаріату Уповноваженого інформації. У 20052007 роках, вже по відношенню до самого Омбудсмена, суди різних
інстанцій винесли кілька рішень, якими зобов’язали його надати
відповіді на інформаційні запити громадян. Попри це, практика по-
рушення Омбудсменом прав громадян на доступ до інформації під
виглядом заборони втручатися у її діяльність, здається, стає постій-
ною. Непрозорість діяльності Омбудсмена була відзначена у звіті Дер
жавного Департаменту США за 2007 рік «Про становище з правами
людини в Україні». У цьому ж звіті Департамент відзначив низький
рівень співпраці Омбудсмена з правозахисними і громадськими ор-
ганізаціями та обмежений доступ громадян України до Омбудсмена
через відсутність регіональних представництв Уповноваженого. В то-
му ж році Комітет ООН проти катувань, у своїх висновках і реко-
мендаціях до п’ятої періодичної доповіді України, попросив надати
йому докладну інформацію щодо незалежності, мандату, ресурсів,
процедур і ефективних результатів діяльності Уповноваженого ук-
раїнського парламенту з прав людини.
Дослідження показало, що за 10 років загальна кількість звер-
нень до Омбудсмена зросла у 2,6 рази. Кількість письмових звер-
нень збільшилася майже у 3 рази. Кількість наданих громадянам
роз’яснень, незалежно від прийнятності/неприйнятності до розгляду
їх звернень, збільшилася за цей час майже у 5 разів. Кількість від-
критих проваджень за скаргами, визнаними прийнятними до роз-
гляду – у 3,3 рази. Так само у три рази збільшилася і кількість звер-
нень, які були направлені Омбудсменом до інших органів влади. При
цьому, загальна кількість основних актів реагування Омбудсмена у
порівнянні з кількістю письмових звернень ніколи не піднімалася
навіть до 1%, балансуючи між 0,08% і 0,3%. Більше 70% звернень до
Омбудсмена визнавалося неприйнятними до розгляду, а серед при-
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йнятних – позитивно вирішувалося в середньому 22% справ. Най-
частіше Омбудсмен застосовував такі засоби реагування на звернен-
ня громадян, як направлення до інших органів влади і роз’яснення
заходів, яких слід вжити заявникам. Цим процедурам в середньому
піддавалося відповідно 35,2% і 40,6% звернень громадян. Наведені
дані позволяють зробити висновок про те, що з урахуванням росту
кількості звернень до Омбудсмена, і збільшення кількості розгляну-
тих ним справ, ефективність його діяльності постійно зростає, але, з
огляду на ті самі чинники, залишається не високою. Це свідчить про
те, що Омбудсмен вже вичерпав задіяні ним досі засоби і інституція
потребує реформування діяльності не тільки на організаційному рівні,
але й на законодавчому. Мова може йти, наприклад, про розширення
інституту Омбудсмена: про відкриття представництв Омбудсмена в
усіх регіонах України і призначення спеціальних Омбудсменів, які
будуть спеціалізуватися на окремих напрямках захисту прав люди-
ни, розвантаживши центральний апарат. Саме така практика стає
все більш поширеною в світі.

Питання фінансування інституції Уповноваженого

Останнім епізодом нашого аналізу діяльності Омбудсмена є до-
слідження питання фінансування інституції. Аналіз проводиться на
підставі даних за 1999–2004 рік, зібраних Східно-Європейським ін-
ститутом розвитку і даних за 2005-2006 рік, оприлюднених на сайті
Омбудсмена (див. таблицю № 2). Інформацією про фінансові ви-
датки Секретаріату Омбудсмена у 2007 і 2008 роках дослідницька
група не володіє через відмову Секретаріату Уповноваженого надати
відповідь на наш інформаційний запит. Тому в цьому питанні роз-
глядаються тільки 8 років діяльності Омбудсмена.
У даному дослідженні мова вже йшла про те, що кошти на фі-
нансування діяльності Уповноваженого виділялися з держбюджету
окремим рядком з 1999 року. Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 29 листопада 1999 року, статус Омбудсмена, за рівнем
матеріального забезпечення, прирівнювався до статусу Голови Конс-
титуційного Суду України.
На нашу думку, враховуючи, що уряд несе відповідальність
за фінансування інституції Омбудсмена, саме він має гарантувати
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стабільне і достатнє матеріальне забезпечення цієї установи. Одно-
часно, так як автономія в галузі фінансування є гарантією свободи
інституції Омбудсмена у визначенні своїх пріоритетів діяльності,
важливо, щоб інститут Омбудсмена мав право самостійно розпоряд-
жатися коштами в межах виділених бюджетом. Також важливо бути
впевненими у відсутності прямого впливу з боку уряду на фінансо-
ву незалежність інституції Омбудсмена. Таку впевненість забезпечує
механізм фінансування через голосування в парламенті. Крім того, ін-
ститут Омбудсмена володіє правом залучати кошти з інших джерел,
наприклад, приватних або іноземних донорських організацій.
За 8 років кількість коштів, виділених державним бюджетом на
потреби Секретаріату Омбудсмена, збільшилася у 8,3 рази і у 2006
році становила 19 952 100 гривень. Видатки, які особливо зросли
після отримання Уповноваженим у 2000 році нового адміністратив-
ного будинку, в основному виділялися на капітальні витрати, опла-
ту праці і оплату комунальних послуг та електроенергії. Їх доля, в
середньому становила 72,3%. Загалом, за 8 років витрати на оплату
праці зросли у 7 разів, капітальні витрати – у 4,1 рази. Інформація
про інші статті витрат не доступна. Відомо тільки, що у 2005 і 2006
роках на проведення досліджень не було виділено жодної суми.
Усього за 8 років держава витратила на утримання інституції
Уповноваженого 66 млн. 392 тис. 700 гривень. На жаль, з відкритих
джерел неможливо встановити причини такого стрімкого збільшен-
ня витрат, враховуючи, що динаміка звернень громадян суттєво від-
стає від динаміки зростання витрат. За 10 років кількість звернень
до Омбудсмена зросла у 2,6 рази, а кількість виділених з державного
бюджету коштів на потреби Секретаріату Уповноваженого – у 8,2
рази. Але виділених з державного бюджету коштів так і не вистачи-
ло на відкриття в усіх регіонах України представництв Уповноваже-
ного. За 10 років було відкрито по одному представництву у трьох
регіонах України: західному, де Уповноваженого представляє Кузь-
ко В.І.; східному з представником Макаренко Ю.Г і в Автономній
Республіці Крим – представник Орловський О.Л. У 2003 році Ом-
будсмен називав причиною відсутності регіональних представництв
відсутність достатнього фінансування.
Нам нічого не відомо про використання Омбудсменом коштів,
виділених з інших джерел, хоча ми володіємо інформацією про те,
що такі кошти виділялися. Наприклад, відомо, що на 2004–2006
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роки, в рамках програми Врядування ПРООН «Доброчесність на
практиці» Верховній Раді і Секретаріату її Уповноваженого з прав
людини було виділено з фонду ПРООН 923 851 долар США на спри-
яння моніторингу дотримання прав людини та запровадження ме-
ханізмів подання скарг на регіональному рівні шляхом проведення
навчань для провідних місцевих громадських організацій, які пра-
цюють у сфері забезпечення прав людини. Це мало забезпечити по-
чаток конструктивної співпраці Секретаріату Омбудсмена з організа-
ціями громадянського суспільства в процесі підготовки річного звіту
з питань дотримання прав людини, а також вирішити проблеми у
цій галузі на регіональному рівні. Програма мала надавати підтрим-
ку щодо створення у визначених областях Бюро інформування гро-
мадян як ефективного засобу захисту та пропаганди прав людини.
Результатом реалізації програми мало стати підвищення потенціалу
Секретаріату Уповноваженого з прав людини і створення його ре-
гіональних представництв. Станом на вересень 2008 року нові ре-
гіональні представництва не відкриті, не зважаючи навіть на те, що
в кінці січня 2008 року Президент України, у відповідь на звернен-
ня Омбудсмена, надіслав листа до Голови Ради міністрів АР Крим,
голів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської,
Харківської обласних державних адміністрацій з проханням нада-
ти всебічну допомогу щодо виділення окремих технічно обладнаних
службових приміщень для представників.
Сумлінне ведення фінансових справ передбачає представлення
регулярних фінансових звітів і проведення регулярного незалежного
аудиту. На жаль, відсутній відкритий доступ до інформації як про
використання Омбудсменом коштів, так і про аудиторські перевірки
Секретаріату Уповноваженого. На сайті Омбудсмена останнім часом
з’явилася часткова інформація щодо фінансування інституції з де-
ржавного бюжету, але вона стосується тільки двох з десяти років
діяльності Уповноваженого, а саме – 2005 і 2006-го. Відповіді Сек-
ретаріату на інформаційні запити представників громадськості щодо
фінансування Уповноваженого не відрізняються від відповідей на
запити щодо результатів його роботи. Авторам нагадують про забо-
рону втручання у діяльність Омбудсмена і рекомендують ознайоми-
тись з матеріалами, розміщеними на офіційному сайті Уповноваже-
ного, де інформація із запитуваних питань відсутня.
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Таблиця № 2. Витрати з Державного бюджету на Секретаріат Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
рік

код

Всього

Поточні витрати
Всього

1999 010106 2 407 000 2 355 000
2000 010106 3 095 600 1 895 600
2001 010106 4 221 000 3 183 200
2002 5990000 5 183 400 3 675 400
2003 5990000 6 430 600 4 430 600
2004 5990000 9 707 006 6 272 700
2005
15 395 400 9 890 400
2006
19 952 100 14 952 100

Комунальні
потеби,
ел. енергія
–
–
85
75,0
60,0
60,0
75000
98100

Оплата
праці

Капітальні
витрати

1 352 500
922 600
1 411 500
2 076 700
2 268 200
3 719 900
5 856 200
9 435 400

52 000
1 200 000
1 037 800
1 508 000
2 000 000
3 433 900
5 505 000
5 000000

На останок, представляємо таблицю № 3, складену на основі
проведеного дослідження.

Таблиця № 3 . Перелік позитивних і негативних явищ
у діяльності Омбудсмена за період з 1998 по 2008 рік
№
п/п
1.

Позитивне у діяльності
Омбудсмена
Систематичний моніторинг
дотримання прав людини
в Україні

2

Активна діяльність
на міжнародній арені

52

Негативне у діяльності
Омбудсмена
Порушення присяги Омбудсме-
на і закону про Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини,
яке полягало у недотриманні
Омбудсменом вимог ст. 18 зако-
ну про Уповноваженого, щодо
систематичного представлення
парламенту щорічних доповідей
Уповноваженого.
Порушення у 2006 році присяги
Омбудсмена і закону про Упов-
новаженого Верховної Ради з
прав людини, які забороняють
Омбудсмену брати участь у полі-
тичній діяльності, у зв’язку із
участю Уповноваженого у пар-
ламентських виборах на стороні
однієї із політичних сил.
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3

4.

5
6

7

8

9

Систематична робота
зі зверненнями громадян

Порушення у 2006 і на початку
2007 року Конституції і Закону
про Уповноваженого, яке поля-
гає у обійманні впродовж 9 мі-
сяців ( з травня 2006 по лютий
2007 років) двох мандатів: Ом-
будсмена і народного депутата
Верховної Ради України.
Низький рівень співпраці Ом-
будсмена з громадськими і пра-
возахисними організаціями.
Недостатня просвітницька діяль-
ність.
Низький рівень співпраці із за-
собами масової інформації.

Запровадження комплексних пе-
ревірок стану дотримання прав
людини у регіонах
Запровадження «гарячих ліній» і
особистого прийому громадян
Наполегливість на поновленні
прав громадян за результатами
провадження Омбудсмена
Ефективна допомога громадянам, Відсутність чіткої інформаційної
які потрапили у екстремальні політики.
ситуації, ставши жертвами сти
хійного лиха, чи дій піратів.
Відсутність регіональних пред-
ставництв Омбудсмена, що об-
межує доступ громадян до Упов-
новаженого Верховної Ради з
прав людини
Систематичне порушення Омбуд
сменом права громадян на до-
ступ до інформації щодо діяль-
ності Уповноваженого.

ВИСНОВКИ

1. Основним напрямком діяльності Омбудсмена є робота зі звер-
неннями громадян.
2. За 10 років не змінився ні характер, ні географія порушень
прав людини. Найбільша кількість скарг надходить зі східних ре-
гіонів України і стосується порушення громадянських і соціальноекономічних прав і свобод;
3. Стабільно високою упродовж усього часу залишається кіль-
кість відмов Омбудсмена у розгляді скарг (в середньому 70%);
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4. У роботі зі зверненнями громадян Омбудсмен, упродовж усіх
десяти років, надавав перевагу таким формам реагування, як пе-
ренаправлення звернень до відповідних органів влади (35,2%) і на-
дання заявникам роз’яснень щодо заходів, яких їм необхідно вжити
(40,6%);
5. Провадження відкривалися в середньому по 10,4% справ;
6. Ефективність проваджень Омбудсмена в середньому стано-
вить 22%;
7. Загальна кількість основних актів реагування Омбудсмена у
порівнянні з кількістю письмових звернень ніколи не піднімалася
до 1%, балансуючи між 0,08% і 0,3%;
8. За 10 років кількість виділених з державного бюджету коштів
на потреби Секретаріату Уповноваженого збільшилася у 8,2 рази, що
не позначилося на ефективності роботи Омбудсмена в цілому;
9. Негативно впливає на роль інституції Уповноваженого у здій-
сненні захисту прав людини відсутність інституту місцевих Омбуд-
сменів. Парламентський Омбудсмен як одна особа неспроможний
охопити своєю діяльністю всі сфери та рівні державного і місцевого
життя, в яких порушуються права окремої особи;
10. Незадовільним є рівень співпраці Уповноваженого з право-
захисними і громадськими організаціями;
11. Омбудмен мало співпрацює з засобами масової інформації;
12. Відсутня інформація про співпрацю Омбудсмена з міжна-
родними інституціями;
13. Омбудсмен вичерпав задіяні ним досі засоби здійснення пар-
ламентського контролю за дотриманням прав людини, і інституція
потребує реформування діяльності не тільки на організаційному
рівні, але й на законодавчому.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Відкрити представництва Омбудсмена у 24 областях України, в
м.К иєві, Севастополі, Автономній Республіці Крим з числа осіб, що
проживають у даній місцевості, мають досвід правозахисної діяль-
ності і користуються високим авторитетом серед громадськості;
2. Делегувати частину повноважень головного Омбудсмена на
регіональний рівень регіональним Омбудсменам;
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3. Налагодити співпрацю з правозахисними і громадськими ор-
ганізаціями;
4. Підвищити ефективність роботи з заявами громадян за раху-
нок використання досвіду недержавних правозахисних організацій і
взаємодії з ними;
5. Покращити комунікації з суспільством через розвиток і пог-
либлення співпраці з засобами масової інформації і громадськими
організаціями;
6. Запровадити інститут спеціалізованих Уповноважених через
внесення змін до закону «Про Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини»;
7. На законодавчому рівні передбачити посилення відповідаль-
ності посадових осіб за неналежне ставлення до актів реагування
Омбудсмена;
8. Обмежити практику перенаправлення скарг громадян до ін-
ших органів влади;
9. Посилити контроль Омбудсмена за ходом розслідування скарг,
перенаправлених ним у відповідні органи влади;
10. Посилити просвітницьку діяльність Омбудсмена;
11. Змінити інформаційну політику;
12. Забезпечити прозорість і відкритість діяльності Омбудсмена.
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3. Порівняння діяльності Омбудсмена
з міжнародними рекомендаціями

3.1. Паризькі принципи ООН

Паризькі принципи ООН є головною нормативною основою
для діяльності національних інститутів з прав людини. Інститут
Омбудсмена належить до однієї з категорій цих інститутів, а тому
його діяльність повинна відбуватися на основі цих принципів.
Питання про необхідність створення на національному рівні ус-
танов захисту і заохочення прав людини вперше постало ще у 1946
році, коли Економічна і Соціальна Рада ООН, запропонували де-
ржавам-учасницям розглянути питання щодо «бажаності мати установи, які складаються з інформаційних груп чи місцевих комітетів з
прав людини в межах своїх країн для співробітництва з ними у розвитку діяльності Комісії з прав людини».
Протягом 60-х – 80-х років активно йшов процес утворення таких
установ на національному рівні багатьох держав і тривало вироблення
керівних принципів стосовно структури і функціонування цих уста-
нов. Процес створення нормативної бази для діяльності національних
інститутів з прав людини завершився з прийняттям на міжнародному
семінарі представників національних інститутів прав людини, який
проходив у Парижі у 1991 році. Згодом, ці принципи були затверджені
Комісією ООН по правам людини та Генеральною Асамблеєю ООН.
Вони поклали початок міжнародному співробітництву між національ-
ними установами прав людини і процесу стандартизації їх діяльності.
У зв’язку з тим, що міркування стосовно прав людини, мають
відношення практично до всіх сфер державної діяльності і до багать-


З Паризькими принципами можна ознайомитись на сайті: www.ohchr.org/english/
law/parisprinciples.htm
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ох інших сфер громадського і особистого життя, документ пропонує
чітко відрізняти національний інститут правозахисту від чисель-
них установ, які займаються питаннями прав людини. Наприклад,
діяльність церков, профспілок, засобів масової інформації та бага-
тьох неурядових організацій безпосередньо пов’язані з питаннями
прав людини, як і діяльність більшості державних відомств, судів і
законодавчих структур, але вони не відносяться до категорії націо-
нального правозахисного інституту.
Згідно з Паризькими принципами, національні установи з прав
людини, зокрема інститут Омбудсмена, є адміністративними уста-
новами, вони переважно не мають владних повноважень і не відно-
сяться до судової, законодавчої чи виконавчої влади. Вони мають, як
правило, постійні консультативні повноваження щодо прав людини
на національному і/або міжнародному рівнях.
Паризькі принципи передбачають, що роль і повноваження на-
ціонального правозахисного інституту повинні бути чітко прописані
і закріплені у Конституції або іншому законі і мати якомога шир-
ший мандат.
Обов’язковою умовою успішності діяльності національного інс-
титуту прав людини має бути його незалежність та автономність від
держави, в тому числі і фінансова. Він повинен сповідувати плю-
ралізм і співпрацювати з широким спектром соціальних і політич-
них груп і інститутів, а також з недержавними організаціями, судо-
вими органами, профспілками і державними установами.
Документ проголошує, що національні інститути прав людини
повинні мати інфраструктуру, що позволяє їм виконувати свої функ
ції. Стосовно структури установ Паризькі принципи передбачали
рекомендації, згідно з якими національні правозахисні інститути
повинні:
♦ організуватися таким чином, щоб їх склад відображав участь
різних верств населення, залучаючи усі верстви населення до про-
цесу прийняття рішень щодо прав людини, зокрема, неурядові ор-
ганізації, компетентні у галузі прав людини й боротьби проти расо-
вої дискримінації, профспілки, зацікавлені громадські і професійні
організації, організації юристів, медиків, журналістів, діячів науки,
різних філософських і релігійних течій, університетів, кваліфікова-
них експертів, парламенту. Представники адміністративних органів
можуть брати участь у розгляді питань у якості консультантів;

57

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

♦ функціонувати регулярно при забезпеченні безперешкодно-
го доступу до них будь-кого з членів товариства чи представника
державного органу;
♦ у відповідних випадках мати місцеві регіональні консульта-
тивні органи для надання їм допомоги у здійсненні своїх функцій.
Головними функціями національних інститутів з прав людини,
відповідно до Паризьких принципів, є:
а) діяти як джерело інформації про права людини для уряду і
народу своєї країни;
б) надавати допомогу в освіті громадськості і сприянні усвідом-
ленню і поважанню нею прав людини;
в) розглядати, обговорювати і давати рекомендації стосовно яко-
го-небудь конкретного стану справ, який може бути в тій чи іншій
країні і розгляд якого уряд може передати їм;
г) консультувати з будь-яких питань, які стосуються прав люди-
ни і які передані їм урядами;
д) вивчати і стежити за станом законодавства, судовими рішен-
нями й адміністративними розпорядженнями, які спрямовані на за-
охочення прав людини, а також готувати доповіді з цих питань для
відповідних органів;
є) виконувати будь-які інші функції, які можуть при бажанні
передати уряду у зв’язку із зобов’язаннями цієї держави за тими між-
народними угодами в галузі прав людини, учасницею яких вона є.
У березні 1992 року Комісія ООН з прав людини затвердила до-
даткові функції національних правозахисних установ, які полягають
у наступному:
a) Представляти в консультативному порядку урядові, парламен-
ту і будь-якому іншому компетентному органу або на прохання за-
цікавлених компетентних органів, або використовуючи право на не-
залежний розгляд, матеріали, міркування, рекомендації, пропозиції
і доповіді, які стосуються будь-яких питань, пов’язаних із захистом
і заохоченням прав людини. Національна установа може прийняти
рішення про їх публікацію. Міркування, рекомендації, пропозиції і
доповіді, а також будь-яка прерогатива національної установи стосу-
ються також галузей:
і) будь-яких законодавчих і адміністративних положень, а також
тих положень, які торкаються судочинства, і спрямованих на дотри-
мання прав людини і підвищення ефективності їх захисту. У зв’язку
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з цим національна установа вивчає законодавство і діючі адміністра-
тивні положення, а також законопроекти і пропозиції щодо прий-
няття законів і дає рекомендації, які вона вважатиме доцільними,
з метою забезпечення відповідності цих положень основоположним
принципам, що стосуються прав людини. При необхідності вона ре-
комендує прийняття нового законодавства, вдосконалення діючого
законодавства та прийняття чи зміну адміністративних заходів;
іі) будь-якого випадку порушення прав людини, який вона
вважатиме за необхідне розглянути;
ііі) підготовки доповідей про становище в країні з точки зору
прав людини загалом, а також про конкретні питання;
iv) привернення уваги уряду до випадків порушення прав лю-
дини в будь-якій країні, подання йому пропозицій стосовно будьяких заходів, спрямованих на те, щоб покласти край таким пору-
шенням, і при необхідності викладення своїх міркувань щодо про-
позицій уряду і вжитих ним заходів.
b) Заохочувати і контролювати узгодження законодавства, на-
ціональних правил і практики з міжнародними документами з прав
людини, учасницею яких є дана держава, та їх ефективне втілення.
c) Сприяти ратифікації вищезгаданих документів або приєднан-
ню до них і стежити за їх здійсненням.
d) Виявляти сприяння в підготовці доповідей, які держави по-
винні подавати органам і комітетам Організації Об’єднаних Націй,
а також регіональним установам на виконання своїх зобов’язань за
конвенціями і при необхідності висловлювати свою думку з цього
питання у відповідності до принципів незалежності.
e) Співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй і будь-яки-
ми іншими установами системи Організації Об’єднаних Націй, з ре-
гіональними установами та національними установами інших країн,
компетентними в галузях, пов’язаних із захистом і заохоченням прав
людини.
f) Брати участь у розробці програм, які стосуються викладання
і дослідження з питань прав людини, і брати участь у їх втіленні в
школах, університетах та в професійних колах.
g) Розповсюджувати інформацію про права людини і бороть-
бу проти всіх форм дискримінації, особливо расової дискримінації,
привертаючи увагу громадськості до цих питань, зокрема, через ін-
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формування й просвітницьку роботу, використовуючи при цьому всі
засоби масової інформації.
Таким чином, Паризькі принципи передбачають, що національ-
ним інститутам з прав людини, як джерелу інформації для уряду про
становище прав людини в країні, з одного боку, належить вносити
до уряду рекомендації і пропозиції, стосовно питань, що мають від-
ношення до прав людини, у тому числі відносно положень законів і
законопроектів, які порушують права людини, а з другого – Паризь-
кі принципи вимагають, щоб національні інститути організовували
інформаційно-просвітницькі програми для суспільства та сприяли
розвитку викладання і досліджень в галузі прав людини.
Документ безпосередньо стосується методів роботи, а відповід-
но, і повноважень Омбудсмена. Він визначає, що основним напря-
мом діяльності Омбудсмена є розгляд індивідуальних скарг осіб,
які вважають себе жертвами несправедливих дій з боку державної
адміністрації. Але при цьому, звертається увага на те, що Омбуд-
смен діє як неупереджений посередник між потерпілим та урядом
і від нього не вимагається виконувати «квазісудову» функцію, тоб-
то вести розслідування за скаргами осіб, що стверджують пору-
шення своїх людських прав. У тих випадках, коли Омбудсмен все
ж має подібні функції, вони покладають на нього ряд особливих
обов’язків, а саме:
♦ прагнути до врегулювання ситуації шляхом досягнення ми-
рової угоди, або застосування обов’язкового для виконання рішення
у передбачених законом рамках; або на основі конфіденційності;
♦ інформувати заявника про належні йому права і можливе
правове вирішення питання та сприяти їх забезпеченню;
♦ вислуховувати скарги і передавати їх до компетентних ор-
ганів і
♦ представляти компетентним органам свої рекомендації.
У класичному варіанті Омбудсмен приймає скарги від представ-
ників громадськості і розглядає ці скарги за умови, що вони нале-
жать до сфери його компетенції. У ході розгляду Омбудсмену, як
правило, надається право доступу до документів усіх відповідних
державних органів. Потім він розробляє текст рекомендації за ре-
зультатами власного провадження. Такий текст передається особі,
яка подала скаргу, а також установі чи органу, проти якого подава-
лася ця скарга. У тих випадках, коли рекомендації Омбудсмена не
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виконуються, він може подати конкретну доповідь у законодавчий
орган. Це робиться як доповнення до щорічної доповіді. В цій до-
повіді може бути інформація про виявлені проблеми і пропозиції
про внесення змін законодавчого і адміністративного характеру.
Омбудсмену, як і іншим категоріям національних інститутів з
прав людини, рекомендується широко оприлюднювати свої рішен-
ня, повідомляти про стурбованість тими чи іншими проблемами.
У документі зазначається, що діяльність Омбудсмена не завжди
зводиться до вжиття якихось кроків стосовно скарг. Він може також
починати розслідування з власної ініціативи. Розслідування, роз-
почате Омбудсменом з власної ініціативи, часто торкається питань,
які, на його думку, стосуються широких верств населення, або права
груп і тому не можуть бути об’єктом індивідуальної скарги.
Таким чином, згідно з Паризькими принципами, інституція Омбудсмена належить до однієї з категорій національних правозахисних
інституцій, основними функціями якої є:
– розгляд індивідуальних скарг громадян;
– просвітницька та інформаційна діяльність;
– надання консультацій з питань, що стосуються прав людини;
– вивчення і стеження за станом законодавства, судовими рішеннями, адміністративними розпорядженнями, які стосуються питань дотримання, захисту та заохочення прав людини;
– підготовка доповідей з питань дотримання прав людини для відповідних органів.

3.2. Рекомендації ПАРЄ про роль Омбудсмена
в сучасних національних механізмах
захисту прав людини

Національні правозахисні інституції є живим організмом, що
постійно розвивається. У сучасному світі, значною мірою завдяки
зусиллям національних правозахисних інституцій, повага до прав
людини входить до стандартів, яких має дотримуватись відповідаль-
на влада. Методи захисту прав людини постійно удосконалюються.
У зв’язку із впливом на роль Омбудсменів розвитку цих методів,
Парламентська Асамблея Ради Європи у 2003 році прийняла Резо-
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люцію № 1615 (2003), яка стосується уточнення ролі Омбудсмена в
сучасних національних механізмах захисту прав людини.
Асамблея, підтвердивши у резолюції важливість інституту Ом-
будсмена в національних системах захисту прав людини, відзначила,
що Омбудсмени грають важливу роль на всіх рівнях публічного уп-
равління, у впровадженні верховенства права, та у забезпеченні на-
лежної поведінки органів публічної влади. В резолюції відзначалося,
що зростання ролі національних інститутів Омбудсмена обумовлює
необхідність розширення мандатів Омбудсменів з тим, щоб нада-
ти додаткові обов’язки щодо захисту прав людини. Але, розширю-
ючи повноваження Омбудсменів, Асамблея настійливо рекомендує
пам’ятати, що центральною функцією Омбудсмена є роль посередника
між особою та владою.
У резолюції підкреслюється, що «нейтральність Омбудсмена та
той факт, що він чи вона повсякчас користується повагою як скаржників, так і суб’єктів розслідування, є життєво важливими для належного
функціонування інституції Омбудсмена». Ці риси зберігаються якнай-
краще шляхом обмеження правозастосовчих повноважень Омбудсмена
моральним тиском через публічну критику, доповідями про зловживання та їх політичним осудом у парламенті. Омбудсмен повинен мати
надзвичайно жорстко обмежені повноваження з нагляду за судами.
Має бути виключена можливість Омбудсмена представляти осіб (за
винятком, коли окремі особи не мають права звертатися до певно-
го суду), ініціювати або втручатися у судовий процес, у тому числі
шляхом ініціювання нового перегляду справи. Доступ Омбудсмена
до конституційних та адміністративних судів має обмежуватись по-
данням запитів про надання висновків про тлумачення юридичних
питань стосовно повноважень [Омбудсмена] або [його] конкретного
розслідування, за винятком ситуацій, коли Омбудсмен представляє
окремого скаржника, котрий не має прямого доступу до таких судів.
Якщо на етапі становлення національних правозахисних інсти-
туцій було важливим виробити принципи і методи їх діяльності, то
на сучасному етапі, коли дотримання прав людини стало стандартом
поведінки відповідальної влади, важливим є добитися максимальної
ефективності у роботі правозахисних установ. Тому, резолюція ПАРЄ
наполягає на закріпленні на конституційному рівні і дотримання тих
характеристик у діяльності будь-якої інституції Омбудсмена, які є
ключовими для їх ефективного функціонування, а саме:
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♦ гарантована незалежність від суб’єктів розслідування, зокре-
ма щодо отримання скарг, прийняття рішень про прийнятність скарг
чи ініціювання власних розслідувань, рішень щодо того, коли і як
проводити розслідування, розгляду доказів, підготовки висновків,
підготовки та презентації рекомендацій і звітів, а також поширення
інформації про свою діяльність;
♦ вичерпні та прозорі процедури призначення і звільнення пар-
ламентом кваліфікованою більшістю голосів, яка є достатньо вели-
кою, щоб свідчити про підтримку партій, які не представлені в уряді,
згідно із чіткими критеріями, які беззаперечно вказують на обмуд-
смена як на відповідним чином кваліфіковану та досвідчену особу з
високою моральною репутацією і політично незалежну, з поновлюва-
ним мандатом, що має термін дії не менше ніж парламентський;
♦ заборона діючому Омбудсмену займатися будь-якою іншою оплачуваною діяльністю та брати будь-яку особисту участь в політичній
діяльності;
♦ персональний імунітет від будь-якого дисциплінарного, ад-
міністративного або кримінального переслідування чи санкцій,
пов’язаних із виконанням службових обов’язків, окрім звільнення
парламентом через недієздатність або серйозне етичне порушення;
♦ призначення за рекомендацією Омбудсмена та за умови схвалення парламентом заступника, здатного в разі необхідності викону-
вати в повному обсязі обов’язки Омбудсмена;
♦ гарантування достатніх ресурсів для виконання всіх покладе-
них на інституцію обов’язків, що виділяються незалежно від будьякого можливого впливу з боку суб’єктів розслідувань, та повна ав-
тономія у питаннях бюджету і штату;
♦ гарантований швидкий та необмежений доступ до всієї інформації, необхідної для розслідування;
♦ внутрішні процедури, що гарантують найвищі управлінські
стандарти в роботі самої інституції, зокрема справедливість, ефек-
тивність, прозорість та ввічливість;
♦ доступність для суспільства (з точки зору як наявності, так і
зрозумілості) інформації про існування, особу, мету, процедури та
повноваження Омбудсмена поряд з широким та ефективним поши-
ренням інформації про діяльність інституції, її рішення, висновки,
пропозиції, рекомендації та доповіді;
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♦ процедури подання скарг, які легко та широко доступні, прості
та безкоштовні, а також які переконливо свідчать про їхню конфі-
денційність у будь-якому випадку;
♦ гарантована конфіденційність та, у випадку оприлюднення,
анонімність розслідувань;
♦ повноваження надавати висновки щодо проектів законів та регу-
ляторних актів, а також пропонувати такі проекти proprio motu [за власною ініціативою] з метою покращення стандартів управління та проекти,
які узгоджуються із загальним мандатом додержання прав людини;
♦ вимога, щоб органи влади надавали впродовж розумного строку повні відповіді з описом того, як впроваджуються рішення, висновки, пропозиції та рекомендації [Омбудсмена], або з поясненням, чому
вони не можуть бути впроваджені;
♦ представлення Омбудсменом щорічної доповіді парламенту, а також спеціальних доповідей щодо питань особливої уваги або у випадках,
коли органи влади не змогли виконати рекомендації [Омбудсмена];
У зв’язку з цим, Асамблея рекомендувала урядам держав-членів
Ради Європи:
♦ забезпечити, щоб інституція парламентського Омбудсмена
мала характеристики, описані вище, і щоб ці характеристики були
достатнім чином захищені та відповідно розвинені в законах і під-
законних актах;
♦ надати цій інституції мандат, що чітко охоплює права лю-
дини, які є основоположними для поняття доброго управління, та
який включає ширшу роль в захисті прав людини, де, за відсутності
спеціальних доповнюючих альтернативних механізмів, національні
умови цього вимагають;
♦ вилучити з мандату цієї інституції повноваження виступати
стороною у справах проти органів влади або окремих службовців як
у кримінальних, так і адміністративних судах, але при цьому розгля-
нути можливість надання Омбудсмену права звертатися до консти-
туційного суду за висновками про тлумачення;
Також, була звернута увага на назрілу потребу виробити стан-
дарти доброчесної поведінки державних службовців і, після підго-
товки Комітетом Міністрів модельного тексту, схвалити на консти-
туційному рівні право особи на добре управління.
Є очевидним, що, попри схожість діяльності Омбудсменів усіх
країн, їх місія в країнах розвиненої демократії дещо відрізняється

64

3. Порівняння діяльності Омбудсмена з міжнародними рекомендаціями

від місії в країнах молодої демократії. Оскільки для країн молодої
демократії характерною є відсутність демократичних традицій, низь-
кий рівень правової культури, відсутність належної поваги до прав
людини з боку влади, нерозвиненість громадянського суспільства і
погане володіння громадянами знаннями про свої права та способи
їх захисту то, відповідно, для Омбудсменів країн молодої демократії
надзвичайно важливого значення набуває проведення просвітниць-
кої діяльності, без якої неможливо змінити у суспільстві ставлення
до прав людини і основоположних свобод. Без приділення належної
уваги інформаційній політиці і просвітницькій діяльності Омбуд-
смени в країнах молодої демократії приречені на «Сізіфову» працю і
неефективну боротьбу з порушеннями прав і свобод людини.

3.3. Українське законодавство про Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини та його
відповідність міжнародним рекомендаціям

У 1996 році в Україні була прийнята Конституція. Розробники Ос-
новного закону України не приховували, що саме міжнародно-правові
акти були настільними книгами при підготовці Конституції. Основ-
ний закон держави містив положення щодо місця і ролі Омбудсмена
в національній системі захисту прав людини. На Омбудсмена покла-
дається обов’язок здійснювати парламентський контроль за додержан-
ням конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні
(ст. 101 Конституції) і, згідно зі ст. 55, до нього має право звертатися
кожен за захистом своїх прав. Український Омбудсмен наділявся пра-
вом звертатися до Конституційного Суду для вирішення питань про
відповідність Конституції України (конституційність): законів та ін-
ших правових актів Верховної Ради України, актів Президента Украї-
ни, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим (ст. 150 Конституції). Він зобов’язаний
представляти парламенту, який, за Конституцією, призначає і звільняє
Омбудсмена, щорічні доповіді про стан дотримання та захисту прав і
свобод людини в Україні (п. 17 ст. 85 Конституції).
Таким чином, відповідно до Паризьких принципів, Конституція
1996 року закріпила на найвищому законодавчому рівні утворення в
Україні інституції Омбудсмена, забезпечивши його легітимність.
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У 1997 році був прийнятий Закон України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини», який набрав чинності 15
січня 1998 року.
Закон про Уповноваженого відповідав Конституції і, адекватно
її вимогам, відображував роль і місце Омбудсмена в національній
системі захисту прав людини. У законі відзначалося, що сферою йо-
го застосування є: «відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина лише між громадянином України, незалежно
від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які
перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами» (ст. 2). У своїй діяльності Омбудсмен керується Конституцією
України, законами України, чинними міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 1).
Метою парламентського контролю, тобто метою діяльності Омбуд-
смена, відповідно до ст. 3, є:
♦ захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених
Конституцією України, законами України та міжнародними догово-
рами України;
♦ додержання та повага до прав і свобод людини і громадяни-
на органами державної влади, органами місцевого самоврядування
та іншими посадовими і службовими особами;
♦ запобігання порушенням прав і свобод людини і громадяни-
на або сприяння їх поновленню;
♦ сприяння приведенню законодавства України про права і
свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією Ук-
раїни, міжнародними стандартами у цій галузі;
♦ поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробіт-
ництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
♦ запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реаліза-
ції людиною своїх прав і свобод;
♦ сприяння правовій інформованості населення та захист кон-
фіденційної інформації про особу.
В законі міститься достатньо гарантій незалежності Омбудсмена
для його ефективної діяльності.
Вже визначаючи правовий статус Омбудсмена, стаття 4 закону
проголошує: «Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від
інших державних органів та посадових осіб». А стаття 20 забороняє
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втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалеж-
но від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність
Уповноваженого. Закон проголошує недоторканність Уповноваже-
ного на весь час його повноважень. Омбудсмен призначається на
посаду Верховною Радою України терміном на п’ять років, і тільки
вона може звільнити Омбудсмена з посади. У законі чітко виписані
порядок і процедура призначення та звільнення з посади Омбудсме-
на. Уповноважений не може бути притягнутий до кримінальної чи
адміністративної відповідальності без згоди Верховної Ради. Кримі-
нальну справу проти Омбудсмена може відкрити тільки Генеральна
прокуратура України.
Закон гарантує повну фінансову незалежність Омбудсмена і гід-
ну винагороду за працю. Відповідно до статті 12 Закону про Упов-
новаженого, розмір фінансування затверджується Верховною Радою
на підставі представленого Омбудсменом кошторису запланованих
витрат і фіксується окремим рядком у державному бюджеті.
У своїй діяльності Омбудсмен є підзвітним парламенту. Згідно
зі ст.18 закону він зобов’язаний протягом першого кварталу кожного
року представляти Верховній Раді України щорічну доповідь про стан
додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Стаття містить чіткий перелік вимог до доповіді Омбудсмена.
Омбудсмен є незалежним у питанні формування кадрового
складу Секретаріату Уповноваженого. Призначення на посаду та
звільнення працівників Секретаріату здійснюються Уповноваженим.
(ст. 10). На працівників секретаріату поширюється дія Закону Украї-
ни «Про державну службу.»
Український Омбудсмен наділений мандатом, який включає в
себе захист громадянських, культурних, політичних, економічних і
соціальних прав і широкими повноваженнями. Згідно зі ст. 11, 13,
17 він має право:
♦ одержувати будь-яку інформацію, у тому числі секретну;
♦ ознайомлюватися з будь-якими документами;
♦ без перешкод відвідувати будь-які органи влади і місцевого
самоврядування, підприємства й організації, у тому числі будь-які
«закриті» структури й опитувати осіб, які там утримуються;
♦ бути присутнім на засіданнях будь-яких органів влади, судів
усіх інстанцій;
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♦ запрошувати посадових і службових осіб для одержання по-
яснень;
♦ вимагати від посадових і службових осіб сприяння прове-
денню перевірок діяльності підконтрольних і підлеглих їм установ,
підприємств і організацій;
♦ перевіряти стан дотримання прав і свобод людини держав-
ними органами, у тому числі органами, що провадять оперативнорозшукову діяльність;
♦ звертатися з поданням до Конституційного Суду України, до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності та їх посадових і службових осіб;
♦ відкривати провадження за зверненнями громадян і за влас-
ною ініціативою;
♦ роз’яснювати заходи, що їх має вжити особа, яка подала
звернення Уповноваженому;
♦ направляти звернення за належністю в орган, до компетен-
ції якого належить розгляд справи, та контролювати розгляд цього
звернення;
♦ відмовляти в розгляді звернення.
♦ призначати своїх представників у межах виділених коштів,
затверджених Верховною Радою України.
Усі структури, до яких звертається Омбудсмен, зобов’язані спів-
працювати з ним і надавати йому необхідну допомогу, зокрема, за-
безпечувати доступ до матеріалів і документів та надавати інформа-
цію, а також давати роз’яснення щодо фактичної і правової підстави
своїх дій та рішень.
Закон недвозначно забороняє особі на посаді Омбудсмена бути
членом будь-якої політичної сили або обіймати будь-які інші по-
сади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи
неоплачувану роботу в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в устано-
вах, організаціях незалежно від форми власності, крім викладацької,
наукової або іншої творчої діяльності (ст. 8).
Важливо відзначити, що роль і місце Омбудсмена, закріплені у
Конституції України і Законі «Про Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини», знайшли своє відображення ще у 17 законодавчих
актах України, таких, як, наприклад, Кримінальний кодекс України
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(ст.ст. 112, 344, 346); Кримінально-виконавчий кодекс України (ст.
ст. 8, 4, 113), Закон «Про попереднє ув’язнення» (ст. 13); Закон «Про
Конституційний Суд України» (ст.ст. 40, 41, 82); Закон «Про місцеві
державні адміністрації» (ст. 38); Закон про біженців (ст. 20) та інші
На жаль, положення деяких законодавчих актів суперечать За-
кону про Уповноваженого. Наприклад, у статті 17 закону зазначаєть-
ся: «Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала
позов, заяву або скаргу до суду». Водночас Цивільним процесуальним
кодексом і Кодексом адміністративного судочинства України Ом-
будсмен наділений повноваженнями виступати стороною у кримі-
нальних і адміністративних судах.
Крім того, сам закон про Уповноваженого, при усій своїй ви-
димій прогресивності, менше ніж на 50% відповідає міжнародним
стандартам щодо діяльності Омбудсмена. Детальний порівняльний
аналіз див. нижче у таблиці № 4. А починаючи з 2006 року, відповід-
но до змін, внесених до Конституції України, функції Омбудсмена
щодо контролю за дотриманням прав людини ще й дублюються ана-
логічними функціями Генеральної прокуратури України (п. 5 ст. 11
нової редакції Конституції).

Таблиця № 4 . Порівняння стандартів діяльності Омбудсмена,
передбачених Паризькими принципами ООН,
Рекомендаціями ПАРЄ № 1 615 (2003) і українським законодавством
Стандарти – це мінімальний набір умов, необхідних для ефективного виконання Омбудсменом своїх функцій.
Рівень відповідності українського законодавства міжнародним
стандартам діяльності Омбудсмена визначається за шкалою:
5 балів – повна відповідність, що становить 100%
4 бали – високий рівень відповідності, що становить більше 85%
3 бали – відповідність на рівні більшому за 50% але меншому
за 85%
2 бали – відповідність на рівні меншому за 50% але більшому
за 10%
1 бал – відповідність на рівні меншому за 10%
0 балів – відсутність в українському законодавстві стандартів,
передбачених міжнародними нормами.
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½Í½ÊÏË¿½Ê½ ÊÂÄ½ÈÂÃÊÎÏÙ ¿Á ÎÐ¾’ÇÏ¿ ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ, ÄËÇÍÂÉ½
ÖËÁË ËÏÍÅÉ½ÊÊÜ ÎÇ½ÍÀ,
ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÍÕÂÊÙ ÌÍË
ÌÍÅÆÊÜÏÊÎÏÙ ÎÇ½ÍÀ ÔÅ
ÊÓÛ¿½ÊÊÜ ¿È½ÎÊÅÒ
ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÙ, ÍÕÂÊÙ

2. ªÂÄ½ÈÂÃÊÎÏÙ ÊÎÏÅÏÐÏÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ï½
ÆËÀË ½¿ÏËÊËÉÊÎÏÙ
¿Á ÁÂÍÃ½¿Å, ¿ ÏËÉÐ
ÔÅÎÈ  ÑÊ½ÊÎË¿½

®Ï½ÊÁ½ÍÏÅ, ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ
ÂÇËÉÂÊÁ½ÓÜÉÅ ¬

¤½ÇÍÌÈÂÊÊÜ Ê½ ÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÉÐ Í¿Ê  ÁËÏÍÅÉ½ÊÊÜ ÏÅÒ Ò½Í½ÇÏÂÍÅÎÏÅÇ Ð ÁÜÈÙÊËÎÏ
¾ÐÁÙ-ÜÇË ÊÎÏÅÏÐÓ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ÜÇ 
ÇÈÛÔË¿ÅÉÅ ÁÈÜ Ò ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÀË ÑÐÊÇÓËÊÐ¿½ÊÊÜ

®Ï½ÊÁ½ÍÏÅ, ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ ¬½ÍÅÄÙÇÅÉÅ
ÌÍÅÊÓÅÌ½ÉÅ

1. ¤½ÇÍÌÈÂÊÊÜ Ê½ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔËÉÐ Í¿Ê
ÍËÈ  ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÙ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½



®Ï. 20 ¤½ÇËÊÐ °ÇÍ½ÊÅ
«¬ÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË
ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ Ä ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ» Ä½¾ËÍËÊÜ
¿ÏÍÐÔ½ÊÊÜ ËÍÀ½Ê¿ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ, ËÍÀ½Ê¿
ÉÎÓÂ¿ËÀË Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ, Ë¾’ÁÊ½ÊÙ ÀÍË-

§ËÊÎÏÅÏÐÓÜ °ÇÍ½ÊÅ 
¤½ÇËÊ «¬ÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
Ä ÌÍ½¿Ë ÈÛÁÅÊÅ» ÌËÇÈ½Á½ÛÏÙ Ê½ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ë¾Ë¿’ÜÄËÇ ÄÁÆÎÊÛ¿½ÏÅ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÎÙÇÅÆ
ÇËÊÏÍËÈÙ Ä½ ÁËÁÂÍÃ½ÊÊÜÉ ÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊÅÒ
ÌÍ½¿  Î¿Ë¾ËÁ ÈÛÁÅÊÅ 
ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½ ¿ °ÇÍ½Ê
(ÎÏ. 101 §ËÊÎÏÅÏÐÓ 
ÎÏ. 1 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË)

®Ï½ÊÁ½ÍÏÅ, ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ
ÐÇÍ½ÊÎÙÇÅÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ

¿ÂÊÙ ¿ÁÌË¿ÁÊËÎÏ
ÐÇÍ½ÊÎÙÇËÀË
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉ
ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½É ÁÜÈÙÊËÎÏ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½
 ÐÇÍ½ÊÎÙÇËÉÐ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ Ä½ÇÍÌÈÂÊ
ÊÂ ÐÎ Ò½Í½ÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ÜÇ  ÇÈÛÔË¿ÅÉÅ ÁÈÜ ÆËÀË
ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÀË ÑÐÊÇÓËÊÐ¿½ÊÊÜ (ÌËÇ½Ä½ÊË ¿
Ï½¾ÈÅÓ ÊÅÃÔÂ)

¿ÂÊÙ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔËÀË
Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÊÂÄ½ÈÂÃÊËÎÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
ÌË¿ÊÎÏÛ ¿ÁÌË¿Á½
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½É

¾½ÈÅ

4
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¤½ÇËÊ ÌÍËÀËÈËÕÐ ÊÂÁËÏËÍÇ½ÊÊÎÏÙ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ê½ ¿ÂÎÙ Ô½Î
ÆËÀË ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÙ;

É½ÁÜÊ, ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿,
ÐÎÏ½ÊË¿, ËÍÀ½ÊÄ½ÓÆ ÊÂÄ½ÈÂÃÊË ¿Á ÑËÍÉÅ ¿È½ÎÊËÎÏ Ï½ Ò ÌËÎ½ÁË¿ÅÒ 
ÎÈÐÃ¾Ë¿ÅÒ ËÎ¾ Ð ÁÜÈÙÊÎÏÙ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË;

°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ ÊÂ ÉËÃÂ ¾ÐÏÅ ÌÍÅÏÜÀÊÐÏÅÆ ÁË
ÇÍÅÉÊ½ÈÙÊË ÔÅ ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊË ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎÏ ¾ÂÄ ÄÀËÁÅ ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ.
±Ê½ÊÎË¿½ ÊÂÄ½ÈÂÃ½Í½ÊÏÐ¿½ÊÊÜ ÁËÎÏ½ÏÊÒ ÊÎÏÙ. ¤ÀÁÊË ÎÏ½ÏÏ 12
ÍÂÎÐÍÎ¿ ÁÈÜ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ Ä½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½¿ÎÒ ÌËÇÈ½ÁÂÊÅÒ Ê½ Ê- ÃÂÊËÀË, ÍËÄÉÍ ÑÊ½ÊÎÏÅÏÐÓÛ Ë¾Ë¿’ÜÄÇ¿, ÖË ÎÐ¿½ÊÊÜ Ä½Ï¿ÂÍÁÃÐÏÙÎÜ
¿ÅÁÈÜÛÏÙÎÜ ÊÂÄ½ÈÂÃÊË ÂÍÒË¿ÊËÛ ½ÁËÛ Ê½
¿Á ¾ÐÁÙ-ÜÇËÀË ÉËÃÈÅ- ÌÁÎÏ½¿ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊËÀË

¬ÂÍÎËÊ½ÈÙÊÅÆ ÉÐÊÏÂÏ
¿Á ¾ÐÁÙ-ÜÇËÀË ÁÅÎÓÅÌÈÊ½ÍÊËÀË, ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÀË ½¾Ë ÇÍÅÉÊ½ÈÙÊËÀË ÌÂÍÂÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ
ÔÅ Î½ÊÇÓÆ, ÌË¿’ÜÄ½ÊÅÒ
Ä ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉ ÎÈÐÃ¾Ë¿ÅÒ Ë¾Ë¿’ÜÄÇ¿, ËÇÍÉ
Ä¿ÈÙÊÂÊÊÜ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏËÉ ÔÂÍÂÄ ÊÂÁÄÁ½ÏÊÎÏÙ ½¾Ë ÎÂÍÆËÄÊÂ ÂÏÅÔÊÂ ÌËÍÐÕÂÊÊÜ;

ÖËÁË ÏËÀË, ÇËÈÅ  ÜÇ
ÌÍË¿ËÁÅÏÅ ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ, ÍËÄÀÈÜÁÐ ÁËÇ½Ä¿,
ÌÁÀËÏË¿ÇÅ ¿ÅÎÊË¿Ç¿,
ÌÁÀËÏË¿ÇÅ Ï½ ÌÍÂÄÂÊÏ½Ó ÍÂÇËÉÂÊÁ½ÓÆ 
Ä¿Ï¿, ½ Ï½ÇËÃ ÌËÕÅÍÂÊÊÜ ÊÑËÍÉ½Ó ÌÍË
Î¿ËÛ ÁÜÈÙÊÎÏÙ;
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¡½Ê½ ÊËÍÉ½ ¿ÁË¾Í½ÃÂÊ½ ÏÈÙÇÅ Ð ¿ÊÐÏÍÕÊÙËÉÐ ÁËÇÐÉÂÊÏ,
ÜÇÅÉ  ¬ËÈËÃÂÊÊÜ
ÌÍË ®ÂÇÍÂÏ½Í½Ï °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË.
Ä ÁËÇÐÉÂÊÏ½ ÊÂÄÍËÄÐÉÈË ÜÇ  ÜÇÐ ¿Ä½ÉËÁÛ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ Ä ËÍÀ½Ê½ÉÅ ¿È½ÁÅ,
Ë¾’ÁÊ½ÊÊÜÉÅ ÀÍËÉ½ÁÜÊ  ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉÅ
ËÍÀ½ÊÄ½ÓÜÉÅ Ä½¾ÂÄ-

1

4. ª½Ü¿ÊÎÏÙ ÌËÎÏÆÊÅÒ
ÇËÊÎÐÈÙÏ½ÏÅ¿ÊÅÒ ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÙ ÖËÁË
ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ Ê½ Ê½ÓËÊ½ÈÙÊËÉÐ /½¾Ë
ÉÃÊ½ÍËÁÊËÉÐ Í¿ÊÜÒ

¤ÀÁÊË Ä ¬ËÈËÃÂÊÊÜÉ
ÌÍË ®ÂÇÍÂÏ½Í½Ï °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÂÍÒË¿ÊË
½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ, Ä½Ï¿ÂÍÁÃÂÊÅÉ «É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ
19 ÈÅÌÊÜ 2005 ÍËÇÐ, ÇÂÍ¿ÊÅÇ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ Ä½¾ÂÄÌÂÔÐ ¿Ä½ÉËÁÛ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ï½ ÆËÀË ÎÏÍÐÇÏÐÍÊÅÒ ÌÁÍËÄÁÈ¿ Ä ËÍÀ½Ê½ÉÅ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ  ÉÎÓÂ¿ËÀË

¡½Ê½ ÊËÍÉ½ ÊÂ ÌÍËÌÅÎ½Ê½ ¿ ÐÇÍ½ÊÎÙÇËÉÐ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿

0

«É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ ÇËÕÏËÍÅÎÐ Ä½ÌÈ½ÊË¿½ÊÅÒ ¿ÅÏÍ½Ï  ÑÇÎÐÏÙÎÜ ËÇÍÂÉÅÉ ÍÜÁÇËÉ Ð
ÁÂÍÃ½¿ÊËÉÐ ¾ÛÁÃÂÏ.

3. ¬ÈÛÍ½ÈÄÉ  ÎÌ¿ÌÍ½ÓÜ Ä ÕÅÍËÇÅÉ
ÎÌÂÇÏÍËÉ ÎËÓ½ÈÙÊÅÒ
 ÌËÈÏÅÔÊÅÒ ÀÍÐÌ 
ÊÎÏÅÏÐÏ¿, ½ Ï½ÇËÃ Ä
ÊÂÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÅ ËÍÀ½ÊÄ½ÓÜÉÅ, ÎÐÁË¿ÅÉÅ
ËÍÀ½Ê½ÉÅ, ÌÍËÑÎÌÈÇ½ÉÅ  ÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÅ
ÐÎÏ½ÊË¿½ÉÅ

¿ËÀË ¿ÌÈÅ¿Ð Ä ¾ËÇÐ
ÎÐ¾’ÇÏ¿ ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÙ,
Ï½ ÌË¿Ê½ ½¿ÏËÊËÉÜ Ð
ÌÅÏ½ÊÊÜÒ ¾ÛÁÃÂÏÐ 
ÕÏ½ÏÐ

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

5. ª½Ü¿ÊÎÏÙ ÊÑÍ½ÎÏÍÐÇÏÐÍÅ, ÖË ÌËÄ¿ËÈÜ Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÆ
ÌÍ½¿ËÄ½ÒÅÎÊÆ ÐÎÏ½ÊË¿ ¿ÅÇËÊÐ¿½ÏÅ Î¿Ë
ÑÐÊÇÓ
ÊÐÏÍÕÊ ÌÍËÓÂÁÐÍÅ,
ÖË À½Í½ÊÏÐÛÏÙ Ê½Æ¿ÅÖ
ÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÅ
¿ ÍË¾ËÏ Î½ÉË ÊÎÏÅÏÐÓ, ÄËÇÍÂÉ½ ÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ÎÏÙ, ÂÑÂÇÏÅ¿ÊÎÏÙ,
ÌÍËÄËÍÎÏÙ Ï½ ¿¿ÔÈÅ¿ÎÏÙ

ÊÐÏÍÕÊ ÌÍËÓÂÁÐÍÅ 
ÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÅ

«É¾ÐÁÎÉÂÊ  ÊÂÄ½ÈÂÃÊÅÉ Ð ÌÅÏ½ÊÊ ÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ Ç½ÁÍË¿ËÀË ÎÇÈ½ÁÐ
®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË. ¬ÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ
Ê½ ÌËÎ½ÁÐ Ï½ Ä¿ÈÙÊÂÊÊÜ
ÌÍ½Ó¿ÊÅÇ¿ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ ÄÁÆÎÊÛÛÏÙÎÜ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÉ. (ÎÏ. 10 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË).

¤ÀÁÊË ÎÏ. 10 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË, ÁÈÜ
Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÁÜÈÙÊËÎÏ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÐÏ¿ËÍÛÏÙÎÜ ®ÂÇÍÂÏ½Í½Ï,
ÜÇÅÆ  ÛÍÅÁÅÔÊËÛ ËÎË¾ËÛ, É½ Î¿Æ Í½ÒÐÊËÇ Ð
¾½ÊÇÐ Ï½ ÌÂÔ½ÏÇÐ ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊËÀË ÄÍ½ÄÇ½.

Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ, ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉÅ ËÍÀ½ÊÄ½ÓÜÉÅ, Ë¾’ÁÊ½ÊÊÜÉÅ
ÀÍËÉ½ÁÜÊ.
3

¡ÜÈÙÊÎÏÙ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË
 ÊÂÌÍËÄËÍËÛ. ¦ËÀË
ÎÏÍÐÇÏÐÍ½ ÊÂ ¿ÁËÉ½.

ÌÂÔÐ ÇÂÍ¿ÊÅÇ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½.
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6. ÂÀÐÈÜÍÊÂ ÑÐÊÇÓËÊÐ¿½ÊÊÜ  ÁËÎÏÐÌÊÎÏÙ ÁÈÜ ¾ÐÁÙ-ÇËÀË Ä
ÔÈÂÊ¿ ÎÐÎÌÈÙÎÏ¿½ ÔÅ
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇ¿ ÁÂÍÃ½¿ÊÅÒ ËÍÀ½Ê¿
¡ËÎÏÐÌÊÎÏÙ ÁÈÜ ÎÐÎÌÈÙÎÏ¿½ (Ä ÏËÔÇÅ ÄËÍÐ ÜÇ
Ê½Ü¿ÊËÎÏ, Ï½Ç  ÄÍËÄÐÉÈËÎÏ) ÊÑËÍÉ½Ó ÌÍË
ÎÊÐ¿½ÊÊÜ, ËÎË¾Ð, ÉÂÏÐ,
ÌÍËÓÂÁÐÍÅ Ï½ ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ÌËÍÜÁ Ä ÕÅÍËÇÅÉ Ï½ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊÅÉ ÌËÕÅÍÂÊÊÜÉ
ÊÑËÍÉ½Ó ÌÍË ÁÜÈÙÊÎÏÙ ÊÎÏÅÏÐÓ,  ÍÕÂÊÊÜ, ¿ÅÎÊË¿ÇÅ, ÌÍËÌËÄÅÓ, ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó
Ï½ ÁËÌË¿Á;
¬ÍËÓÂÁÐÍÅ ÌËÁ½ÊÊÜ
ÎÇ½ÍÀ, ÜÇ ÈÂÀÇË Ï½ ÕÅÍËÇË ÁËÎÏÐÌÊ, ÌÍËÎÏ
Ï½ ¾ÂÄÇËÕÏË¿Ê, ½ Ï½ÇËÃ ÜÇ ÌÂÍÂÇËÊÈÅ¿Ë
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¤ÀÁÊË Ä ÎÏ. 55 §ËÊÎÏÅÏÐÓÆ, ÁË «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
É½ ÌÍ½¿Ë Ä¿ÂÍÏ½ÏÅÎÜ
ÇËÃÂÊ Ä½ Ä½ÒÅÎÏËÉ Î¿ËÒ
ÌÍ½¿.
¤ÀÁÊË Ä ÎÏ. 21 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË,
ÇËÃÂÊ ÉËÃÂ ¾ÂÄ Ë¾ÉÂÃÂÊÙ  ÌÂÍÂÕÇËÁ Ä¿ÂÍÊÐÏÅÎÜ ÁË «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
Ð ÌËÍÜÁÇÐ, ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊËÉÐ ÔÅÊÊÅÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ.
¤ÀÁÊË Ä ÎÏ. 11 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË,
«É¾ÐÁÎÉÂÊ É½ ÌÍ½¿Ë
ÌÍÅÄÊ½Ô½ÏÅ Î¿ËÒ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇ¿ Ð ÉÂÃ½Ò ¿ÅÁÈÂÊÅÒ ÇËÕÏ¿, Ä½Ï¿ÂÍ-

¿ ÍË¾ËÏ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ «¬ËÈËÃÂÊÊÜÉ
ÌÍË ®ÂÇÍÂÏ½Í½Ï °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÂÍÒË¿ÊË
½ÁÅ Ä ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ»,
Ä½Ï¿ÂÍÁÃÂÊÅÉ «É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ 19 ÈÅÌÊÜ 2005
ÍËÇÐ.
4

 Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ ¿ÁÎÐÏÊ ÌËÈËÃÂÊÊÜ ÖËÁË
Ë¾Ë¿’ÜÄÇÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ÌËÕÅÍÛ¿½ÏÅ ÊÑËÍÉ½ÓÛ ÌÍË ÁÜÈÙÊÎÏÙ
ÊÎÏÅÏÐÓ,  ÍÕÂÊÊÜ,
¿ÅÎÊË¿ÇÅ, ÌÍËÌËÄÅÓ,
ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó Ä½ ¿ÅÊÜÏÇËÉ ÌËÈËÃÂÊÊÜ ÖËÁË ÊÂË¾ÒÁÊËÎÏ ËÌÍÅÈÛÁÊÂÊÊÜ ÖËÍÔÊÅÒ 
ÎÌÂÓ½ÈÙÊÅÒ ÁËÌË¿ÁÂÆ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ¿
ËÑÓÆÊÅÒ ¿ÅÁ½ÊÊÜÒ
ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ.
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7. ËÄÀÈÜÁ ÊÁÅ¿ÁÐ½ÈÙÊÅÒ ÎÇ½ÍÀ ËÎ¾, ÜÇ
¿¿½Ã½ÛÏÙ ÎÂ¾Â ÃÂÍÏ¿½ÉÅ ÊÂÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ÅÒ
ÁÆ Ä ¾ËÇÐ ÁÂÍÃ½¿ÊË
½ÁÉÊÎÏÍ½Ó
¬ËÁ½ÈÙÕ½ ÍËÈÙ «É¾ÐÁÎÉÂÊ¿ ÎÏËÎÐÏÙÎÜ Î½ÉÅÒ
ÎÈÐÃ¾Ë¿Ó¿ ÌÐ¾ÈÔÊË
½ÁÉÊÎÏÍ½Ó [ËÍÀ½Ê¿
ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ Ï½ ËÍÀ½Ê¿ ÉÎÓÂ¿ËÀË Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ]. ° ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò,
ÇËÈÅ Ï½Ç ÎÈÐÃ¾Ë¿Ó ÁÄÊ½ÛÏÙÎÜ ÌÍË ÎÅÏÐ½Ó
ËÎË¾ÈÅ¿Ë ÎÂÍÆËÄÊËÎÏ, ¿
ÜÇÅÒ ¿ÊÐÏÍÕÊ ÌÍËÓÂÁÐÍÅ ¾ÐÈÅ ¾ ÊÂÂÑÂÇÏÅ¿Ê

½Í½ÊÏË¿½Ê½
ÇËÊÑÁÂÊÓÆÊÎÏÙ Ï½, Ð
¿ÅÌ½ÁÇÐ ËÌÍÅÈÛÁÊÂÊÊÜ, ½ÊËÊÉÊÎÏÙ
ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÙ;

Î¿ÁÔ½ÏÙ ÌÍË ÒÊÛ
ÇËÊÑÁÂÊÓÆÊÎÏÙ Ð
¾ÐÁÙ-ÜÇËÉÐ ¿ÅÌ½ÁÇÐ;

®Ï. 17 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Á½ «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ ÌÍ½¿Ë ÄÁÆÎÊÛ¿½ÏÅ ÌÍË¿½ÁÃÂÊÊÜ Ä½
Ä¿ÂÍÊÂÊÊÜÉÅ ÀÍËÉ½ÁÜÊ

°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ ÄË¾Ë¿’ÜÄ½ÊÅÆ Ä¾ÂÍÀ½ÏÅ
ÇËÊÑÁÂÊÓÆÊÐ ÊÑËÍÉ½ÓÛ. ³Â ÄË¾Ë¿’ÜÄ½ÊÊÜ
Á  ÌÎÈÜ ÌÍÅÌÅÊÂÊÊÜ
ÆËÀË ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÙ.
° Í½Ä ÍËÄÀËÈËÕÂÊÊÜ
Ï½ÇÅÒ ¿ÁËÉËÎÏÂÆ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ ÊÂÎÂ ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊÎÏÙ Ð ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊËÉÐ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ
ÌËÍÜÁÇÐ (ÎÏ. 14 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË)

ÁÃÂÊÅÒ ÂÍÒË¿ÊËÛ ½ÁËÛ °ÇÍ½ÊÅ.

4

¤½ÇËÊËÉ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÊÂ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË ÊÕÅÒ ÉÂÒ½ÊÄÉ¿ ÌÍÜÉËÀË
ÊÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ÇÍÉ ÌÅÎÙÉË¿ÅÒ Ä¿ÂÍÊÂÊÙ ÁË ÊÙËÀË ¿ ÐÎÏ½ÊË¿ÈÂÊËÉÐ
ÌËÍÜÁÇÐ.
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8. «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÌË¿ÅÊÂÊ
ÁÜÏÅ ÜÇ ÊÂÐÌÂÍÂÁÃÂÊÅÆ ÌËÎÂÍÂÁÊÅÇ ÉÃ
ÌËÏÂÍÌÈÅÉ Ï½ ÐÍÜÁËÉ  ¿Á ÊÙËÀË ÊÂ
¿ÅÉ½À½ÏÙÎÜ ¿ÂÎÏÅ
ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ ÌË
ÎÇ½ÍÀ½É ËÎ¾, ÖË
ÎÏ¿ÂÍÁÃÐÛÏÙ ÌËÍÐÕÂÊÊÜ Î¿ËÒ ÈÛÁÎÙÇÅÒ ÌÍ½¿.
° ÏÅÒ ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò, ÇËÈÅ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ ¿ÎÂ Ã É½
ÌÍ½¿Ë ÍËÄÀÈÜÁÐ ÎÇ½ÍÀ,
ÓÂ ÌËÇÈ½Á½ÛÏÙ Ê½
ÊÙËÀË ÍÜÁ ËÎË¾ÈÅ¿ÅÒ
Ë¾Ë¿’ÜÄÇ¿, ½ Î½ÉÂ:
ÌÍ½ÀÊÐÏÅ ÁË ¿ÍÂÀÐÈÛ¿½ÊÊÜ ÎÅÏÐ½Ó
ÕÈÜÒËÉ ÁËÎÜÀÊÂÊÊÜ
ÉÅÍË¿Ë ÐÀËÁÅ, ½¾Ë
Ä½ÎÏËÎÐ¿½ÊÊÜ
Ë¾Ë¿’ÜÄÇË¿ËÀË ÁÈÜ
¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÍÕÂÊÊÜ Ð
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³ÂÊÏÍ½ÈÙÊËÛ ÑÐÊÇÓÛ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½  ÍËÈÙ ÌËÎÂÍÂÁÊÅÇ½ ÉÃ ËÎË¾ËÛ
Ï½ ¿È½ÁËÛ

½¾Ë ÊÂÌÍÅÆÊÜÏÊ, É½
ÎÊÐ¿½ÏÅ ¿ÅÊÜÏÇË¿ÅÆ ÉÂÒ½ÊÄÉ ÌÍÜÉËÀË ÊÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½.

¤ÀÁÊË Ä ¤½ÇËÊËÉ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÐÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ «É¾ÐÁÎÉÂÊ É½
ÌÍ½¿Ë ¿ÂÎÏÅ ÍËÄÎÈÁÐ-

®ÑÂÍËÛ Ä½ÎÏËÎÐ¿½ÊÊÜ
¤½ÇËÊÐ  ¿ÁÊËÎÅÊÅ, ÖË
¿ÅÊÅÇ½ÛÏÙ ÌÍÅ ÍÂ½ÈÄ½Ó ÌÍ½¿  Î¿Ë¾ËÁ ÈÛÁÅÊÅ  ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½ ÈÅÕÂ
ÉÃ ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊËÉ
°ÇÍ½ÊÅ, ÊÂÄ½ÈÂÃÊË ¿Á
ÉÎÓÜ ÆËÀË ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÊÊÜ, ÊËÄÂÉÓÂÉ ÔÅ ËÎË¾ËÛ ¾ÂÄ ÀÍËÉ½ÁÜÊÎÏ¿½,
ÜÇ ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙ Ê½ ÏÂÍÅÏËÍ °ÇÍ½ÊÅ, Ï½ ËÍÀ½Ê½ÉÅ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ, ËÍÀ½Ê½ÉÅ ÉÎÓÂ¿ËÀË
Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ Ï½ Ò
ÌËÎ½ÁË¿ÅÉÅ  ÎÈÐÃ¾Ë¿ÅÉÅ ËÎË¾½ÉÅ (ÎÏ. 2 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË).

1

 Ä½ÇËÊ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ä½ÄÊ½Ô½ÏÙÎÜ, ÖË ÎÑÂÍËÛ
ÆËÀË Ä½ÎÏËÎÐ¿½ÊÊÜ 
¿ÁÊËÎÅÊÅ ÉÃ ÀÍËÉ½ÁÜÊ½ÉÅ Ï½ ËÍÀ½Ê½ÉÅ ¿È½ÁÅ. ÈÂ ÌÍÅ
ÓÙËÉÐ ËÎÊË¿ÊËÛ ÑÐÊÇÓÛ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ 
ÊÂ ÌËÎÂÍÂÁÊÅÓÏ¿Ë
ÉÃ ËÎË¾ËÛ Ï½ ¿È½ÁËÛ, ½ ÇËÊÏÍËÈÙ Ä½
ÁËÏÍÅÉ½ÊÊÜÉ ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ, ÜÇÅÆ Á½
«É¾ÐÁÎÉÂÊÐ ÌÍ½¿Ë
ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÏÅ ÎÇ½ÍÀÅ
ÀÍËÉ½ÁÜÊ  ÌÍÅÏÜÀ½ÏÅ
ÁË ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎÏ
ÔÅÊË¿ÊÅÇ¿, ÜÇ ÌËÍÐÕÐÛÏÙ Ó ÌÍ½¿½.
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9. ° ÒËÁ ÍËÄÀÈÜÁÐ Ä¿ÂÍÊÂÊÙ «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ
Ê½Á½ÏÙÎÜ ÌÍ½¿Ë ÁËÎÏÐÌÐ ÁË ÁËÇÐÉÂÊÏ¿
ÐÎÒ ¿ÁÌË¿ÁÊÅÒ ÁÂÍÃ½¿ÊÅÒ ËÍÀ½Ê¿.

ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒ Ä½ÇËÊËÉ Í½ÉÇ½Ò; ½¾Ë Ê½
ËÎÊË¿ ÇËÊÑÁÂÊÓÆÊËÎÏ;
ÊÑËÍÉÐ¿½ÏÅ Ä½Ü¿ÊÅÇ½ ÌÍË Ê½ÈÂÃÊ ÆËÉÐ
ÌÍ½¿½  ÉËÃÈÅ¿Â ÌÍ½¿Ë¿Â ¿ÅÍÕÂÊÊÜ ÌÅÏ½ÊÊÜ Ï½ ÎÌÍÅÜÏÅ Ò
Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÛ;
¿ÅÎÈÐÒË¿Ð¿½ÏÅ ÎÇ½ÍÀÅ
 ÌÂÍÂÁ½¿½ÏÅ Ò ÁË
ÇËÉÌÂÏÂÊÏÊÅÒ ËÍÀ½Ê¿  ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÏÅ
ÇËÉÌÂÏÂÊÏÊÅÉ ËÍÀ½Ê½É Î¿Ë ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó.

½Í½ÊÏË¿½ÊÅÆ Õ¿ÅÁÇÅÆ
Ï½ ÊÂË¾ÉÂÃÂÊÅÆ ÁËÎÏÐÌ
ÁË ¿Î ÊÑËÍÉ½Ó, ÊÂË¾ÒÁÊË ÁÈÜ ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ

¤ÀÁÊË Ä ÎÏ. 13 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË,
«É¾ÐÁÎÉÂÊ É½ ÌÍ½¿Ë
ËÁÂÍÃÐ¿½ÏÅ ¾ÐÁÙ-ÜÇÐ
ÊÑËÍÉ½ÓÛ, Ð ÏËÉÐ
ÔÅÎÈ ÎÂÇÍÂÏÊÐ;
ËÄÊ½ÆËÉÈÛ¿½ÏÅÎÜ Ä ¾ÐÁÙÜÇÅÉÅ ÁËÇÐÉÂÊÏ½ÉÅ;

®Ï. 17 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ê½Á½ ÌÍ½¿Ë «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ Ê½ÌÍ½¿ÈÜ Ä¿ÂÍÊÂÊÊÜ Ä½
Ê½ÈÂÃÊÎÏÛ ¿ ËÍÀ½Ê, ÁË
ÇËÉÌÂÏÂÊÓ ÜÇËÀË Ê½ÈÂÃÅÏÙ ÍËÄÀÈÜÁ ÎÌÍ½¿Å,
Ï½ ÇËÊÏÍËÈÛ ÍËÄÀÈÜÁ
ËÏÍÅÉ½ÊËÀË Ä¿ÂÍÊÂÊÊÜ;

®Ï. 17 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ê½Á½ ÌÍ½¿Ë «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ
ÍËÄ’ÜÎÊÛ¿½ÏÅ Ä½ÒËÁÅ,
ÖË Ò É½ ¿ÃÅÏÅ ËÎË¾½,
ÜÇ½ ÌËÁ½È½ Ä¿ÂÍÊÂÊÊÜ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÉÐ;

¿½ÊÊÜ ÌË Ä¿ÂÍÊÂÊÊÜÉ
ÀÍËÉ½ÁÜÊ

5

°ÇÍ½ÊÎÙÇÂ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë À½Í½ÊÏÐ
Õ¿ÅÁÇÅÆ Ï½ ÊÂË¾ÉÂÃÂÊÅÆ ÁËÎÏÐÌ ÁË ¿Î
ÊÑËÍÉ½Ó, ÊÂË¾ÒÁÊË ÁÈÜ ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½.

°ÇÍ½ÊÎÙÇÂ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë ÊÂ ÄË¾Ë¿’ÜÄÐ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ÌÂÍÂÁ½ÛÔÅ ÎÇ½ÍÀÅ ÀÍËÉ½ÁÜÊ
ÁË ÇËÉÌÂÏÂÊÏÊÅÒ ËÍÀ½Ê¿, ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÏÅ
ÇËÉÌÂÏÂÊÏÊÅÉ ËÍÀ½Ê½É Î¿Ë ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó.
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¿ÅÉ½À½ÏÅ ¿Á ÌËÎ½ÁË¿ÅÒ
 ÎÈÐÃ¾Ë¿ÅÒ ËÎ¾ ÎÌÍÅÜÊÊÜ ÌÍË¿ÂÁÂÊÊÛ
ÌÂÍÂ¿ÍËÇ ÁÜÈÙÊËÎÏ
ÌÁÇËÊÏÍËÈÙÊÅÒ 
ÌÁÈÂÀÈÅÒ É ÐÎÏ½ÊË¿,
ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ 
ËÍÀ½ÊÄ½ÓÆ;

Ä½ÌÍËÕÐ¿½ÏÅ ÌËÎ½ÁË¿ÅÒ
 ÎÈÐÃ¾Ë¿ÅÒ ËÎ¾ ÁÈÜ
ËÁÂÍÃ½ÊÊÜ ÌËÜÎÊÂÊÙ;

¾ÐÏÅ ÌÍÅÎÐÏÊÉ Ê½
Ä½ÎÁ½ÊÊÜÒ ¾ÐÁÙ-ÜÇÅÒ
ËÍÀ½Ê¿ ¿È½ÁÅ, ÎÐÁ¿ ÐÎÒ
ÊÎÏ½ÊÓÆ;

¾ÂÄ ÌÂÍÂÕÇËÁ
¿Á¿ÁÐ¿½ÏÅ ¾ÐÁÙ-ÜÇ ËÍÀ½ÊÅ ¿È½ÁÅ  ÉÎÓÂ¿ËÀË
Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ,
ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½ Æ
ËÍÀ½ÊÄ½Ó, Ð ÏËÉÐ
ÔÅÎÈ ¾ÐÁÙ-ÜÇ «Ä½ÇÍÅÏ
ÎÏÍÐÇÏÐÍÅ Æ ËÌÅÏÐ¿½ÏÅ
ËÎ¾, ÜÇ Ï½É ÐÏÍÅÉÐÛÏÙÎÜ;
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11. ° ÏÅÒ ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò, ÇËÈÅ
ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ÊÂ ¿ÅÇËÊÐÛÏÙÎÜ, ¿Ê ÉËÃÂ ÌËÁ½ÏÅ
ÇËÊÇÍÂÏÊÐ ÁËÌË¿ÁÙ Ð
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔÅÆ ËÍÀ½Ê.
³Â ÍË¾ÅÏÙÎÜ ÜÇ ÁËÌË¿ÊÂÊÊÜ ÁË ÖËÍÔÊË ÁËÌË¿Á.

10. «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÉËÃÂ ÌËÔÅÊ½ÏÅ ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ Ä ¿È½ÎÊË ÊÓ½ÏÅ¿Å Ð ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò ÜÇ, Ê½
ÆËÀË ÁÐÉÇÐ, ÎÏËÎÐÛÏÙÎÜ ÕÅÍËÇÅÒ
¿ÂÍÎÏ¿ Ê½ÎÂÈÂÊÊÜ,
½¾Ë ÌÍ½¿½ ÀÍÐÌ  ÏËÉÐ
ÊÂ ÉËÃÐÏÙ ¾ÐÏÅ
Ë¾’ÇÏËÉ ÊÁÅ¿ÁÐ½ÈÙÊË ÎÇ½ÍÀÅ.
¿ÅÉËÀ½, ÖË¾ ËÍÀ½ÊÅ
¿È½ÁÅ Ê½Á½¿½ÈÅ ¿ÌÍËÁË¿Ã ÍËÄÐÉÊËÀË ÎÏÍËÇÐ
ÌË¿Ê ¿ÁÌË¿Á Ä ËÌÅÎËÉ ÏËÀË, ÜÇ ¿ÌÍË¿½ÁÃÐÛÏÙÎÜ ÍÕÂÊÊÜ, ¿ÅÎÊË¿ÇÅ, ÌÍËÌËÄÅÓ Ï½
ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó «É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ½¾Ë Ä ÌËÜÎÊÂÊÊÜÉ, ÔËÉÐ ¿ËÊÅ ÊÂ ÉËÃÐÏÙ ¾ÐÏÅ ¿ÌÍË¿½ÁÃÂÊ

¤ÀÁÊË ÎÏ. 18 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË, «É¾ÐÁÎÉÂÊ Ð Í½Ä ÊÂË¾ÒÁÊËÎÏ ÉËÃÂ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÅÏÅ
ÂÍÒË¿ÊÆ ½Á °ÇÍ½ÊÅ
ÎÌÂÓ½ÈÙÊÐ ÁËÌË¿ÁÙ
(ÁËÌË¿Á) Ä ËÇÍÂÉÅÒ ÌÅÏ½ÊÙ ÁËÁÂÍÃ½ÊÊÜ ¿
°ÇÍ½Ê ÌÍ½¿  Î¿Ë¾ËÁ
ÈÛÁÅÊÅ  ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½.

®Ï. 16 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Á½ ÌÍ½¿Ë
«É¾ÐÁÎÉÂÊÐ ÌËÔÅÊ½ÏÅ
ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ Ä ¿È½ÎÊË
ÊÓ½ÏÅ¿Å.

ÌÂÍÂ¿ÍÜÏÅ ÎÏ½Ê ÁËÏÍÅÉ½ÊÊÜ ÌÍ½¿  Î¿Ë¾ËÁ
ÈÛÁÅÊÅ ÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÅ
ËÍÀ½Ê½ÉÅ, Ð ÏËÉÐ ÔÅÎÈ
ËÍÀ½Ê½ÉÅ, ÖË ÌÍË¿½ÁÜÏÙ ËÌÂÍ½ÏÅ¿ÊËÍËÄÕÐÇË¿Ð ÁÜÈÙÊÎÏÙ;

2

5

¤ÀÁÊË Ä½ÇËÊÐ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË, ËÍÀ½ÊÅ ¿È½ÁÅ ÄË¾Ë¿’ÜÄ½Ê Ð ÉÎÜÔÊÅÆ
ÏÂÍÉÊ Ê½Á½¿½ÏÅ ¿ÁÌË¿ÁÙ Ê½ Ä¿ÂÍÊÂÊÊÜ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½. ÈÂ Ä½ÇËÊ ÊÂ ÄË¾Ë¿’ÜÄÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊÅÒ ÔÅÊË¿ÊÅÇ¿ ¿ÌÍË¿½ÁÃÐ¿½ÏÅ ¿

°ÇÍ½ÊÎÙÇÂ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë ÊÂ Ë¾ÉÂÃÐ
ÉËÃÈÅ¿ËÎÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ÖËÁË ÌËÔ½ÏÇÐ
ÍËÄÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ Ä ¿È½ÎÊË ÊÓ½ÏÅ¿Å.
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«ÍÀ½ÊÅ ¿È½ÁÅ ÄË¾Ë¿’ÜÄ½Ê ÎÌ¿ÌÍ½ÓÛ¿½ÏÅ
Ä ÊÅÉ  ÌËÁ½¿½ÏÅ ÆËÉÐ
ÊÂË¾ÒÁÊÐ ÁËÌËÉËÀÐ, ÄËÇÍÂÉ½:
1) Ä½¾ÂÄÌÂÔÐ¿½ÏÅ ÁËÎÏÐÌ
ÁË É½ÏÂÍ½È¿  ÁËÇÐÉÂÊÏ¿, Ð ÏËÉÐ ÔÅÎÈ Ê½ Ä½Î½Á½Ò, Ä½ÄÊ½ÔÂÊÅÒ ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊÅÉÅ ½ÇÏ½ÉÅ ÌÍË
ËÒËÍËÊÐ ÁÂÍÃ½¿ÊË Ï½
ÎÈÐÃ¾Ë¿Ë Ï½ÉÊÅÓÙ;
2) Ê½Á½¿½ÏÅ ÊÑËÍÉ½ÓÛ
 Á½¿½ÏÅ ÌËÜÎÊÂÊÊÜ ÎÏËÎË¿ÊË Ñ½ÇÏÅÔÊË  ÌÍ½¿Ë¿Ë ÌÁÎÏ½¿Å Î¿ËÒ ÁÆ
Ï½ ÍÕÂÊÙ.
ÁÉË¿½ ¿Á ÎÌ¿ÌÍ½Ó Ä
«É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ ÏÜÀÊÐÏÙ Ä½
ÎË¾ËÛ ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊÎÏÙ
ÄÀÁÊË Ä ÔÅÊÊÅÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ (ÎÏ. 22 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË).
ÁÌË¿ÁÊË ÁË ÎÏ½ÏÏ
188-19 §ËÁÂÇÎÐ °ÇÍ½ÊÅ
ÌÍË ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿Ê
ÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ, ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ Ä½ÇËÊÊÅÒ ¿ÅÉËÀ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË
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¤½ ÎÏ. 45 ³Å¿ÈÙÊËÀË
ÇËÁÂÇÎÐ °ÇÍ½Ê  Ä½
ÎÏ. 60 §ËÁÂÇÎÐ ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÀË ÎÐÁËÔÅÊÎÏ¿½, «É¾ÐÁÎÉÂÊ,
Ð ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒ Ä½ÇËÊËÉ, ÉËÃÂ
Ä¿ÂÍÏ½ÏÅÎÜ ÁË ÎÐÁÐ Ä
Ä½Ü¿½ÉÅ ÌÍË Ä½ÒÅÎÏ
ÌÍ½¿, Î¿Ë¾ËÁ Ï½ ÊÏÂÍÂÎ¿ ÊÕÅÒ ËÎ¾, ½¾Ë
ÁÂÍÃ½¿ÊÅÒ ÔÅ ÎÐÎÌÈÙÊÅÒ ÊÏÂÍÂÎ¿ Ï½
¾Í½ÏÅ ÐÔ½ÎÏÙ Ð ÓÅÒ
ÎÌÍ½¿½Ò. ÈÂ Ó ÌËÈËÃÂÊÊÜ ÎÐÌÂÍÂÔ½ÏÙ
ÉÃÊ½ÍËÁÊËÉÐ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÐ ÖËÁË ¿ÅÈÐÔÂÊÊÜ Ä É½ÊÁ½ÏÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ÌÍ½¿½
¿ÅÎÏÐÌ½ÏÅ ÎÏËÍËÊËÛ

ÃÅÏÏÜ ÍÕÂÊÊÜ, ¿ÅÎÊË¿ÇÅ, ÌÍËÌËÄÅÓ Ï½
ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó «É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ½¾Ë Ê½Á½¿½ÏÅ
ÌËÜÎÊÂÊÊÜÉ, ÔËÉÐ
¿ËÊÅ ÊÂ ÉËÃÐÏÙ ¾ÐÏÅ
¿ÌÍË¿½ÁÃÂÊ.
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«É¾ÐÁÎÉÂÊ ÄË¾Ë¿’ÜÄ½ÊÅÆ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÏÅ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÐ ÖËÍÔÊ
ÁËÌË¿Á ÌÍË ÎÏ½Ê ÁËÏÍÅÉ½ÊÊÜ Ï½ Ä½ÒÅÎÏÐ
ÌÍ½¿  Î¿Ë¾ËÁ ÈÛÁÅÊÅ ¿
°ÇÍ½Ê (Ì. 17 ÎÏ. 85
§ËÊÎÏÅÏÐÓ).

¬ÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ ÖËÍÔÊË ÁËÌË¿Á Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÐ, ½ Ï½ÇËÃ ÎÌÂÓ½ÈÙÊÅÒ
ÁËÌË¿ÁÂÆ ÖËÁË ÌÅÏ½ÊÙ
ËÎË¾ÈÅ¿Ë Ð¿½ÀÅ ½¾Ë Ð
¿ÅÌ½ÁÇ½Ò, ÇËÈÅ ËÍÀ½ÊÅ
¿È½ÁÅ ÊÂ ÄÉËÀÈÅ ¿ÅÇËÊ½ÏÅ ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó «É¾ÐÁÎÉÂÊ½;

13.

«É¾ÐÁÎÉÂÊ ÌË¿ÅÊÂÊ
ÁÜÏÅ ÜÇ ÁÃÂÍÂÈË ÊÑËÍÉ½Ó ÌÍË ÌÍ½¿½
ÈÛÁÅÊÅ ÁÈÜ ÐÍÜÁÐ 
Ê½ÍËÁÐ Î¿Ë ÇÍ½ÊÅ.
Ê ÖËÍËÇÐ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÐ ÁËÌË¿ÁÙ ÌÍË ÎÏ½Ê ÁËÏÍÅÉ½ÊÊÜ ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ ¿ ÇÍ½Ê

¶ËÍÔÊ Ï½ ÎÌÂÓ½ÈÙÊ
ÁËÌË¿Á Í½ÄËÉ Ä ÌÍÅÆÊÜÏËÛ ÌËÎÏ½ÊË¿ËÛ
ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ ÌÐ¾ÈÇÐÛÏÙÎÜ ¿ ËÑÓÆÊÅÒ ¿ÅÁ½ÊÊÜÒ ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ
(ÎÏ. 18 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË).

12. «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ ÍÂÇËÉÂÊÁÐÏÙÎÜ ÕÅÍËÇË
ËÌÍÅÈÛÁÊÛ¿½ÏÅ Î¿Ë
ÍÕÂÊÊÜ, ÌË¿ÁËÉÈÜÏÅ ÌÍË ÎÏÐÍ¾Ë¿½ÊÎÏÙ
ÏÅÉÅ ÔÅ ÊÕÅÉÅ
ÌÍË¾ÈÂÉ½ÉÅ

ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ
Ä ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ ÏÜÀÊÂ Ä½
ÎË¾ËÛ Ê½ÇÈ½ÁÂÊÊÜ
ÕÏÍ½ÑÐ Ê½ ÌËÎ½ÁË¿ÅÒ
ËÎ¾ ¿Á ÁÂÎÜÏÅ ÁË Á¿½ÁÓÜÏÅ Ì’ÜÏÅ ÊÂËÌËÁ½ÏÇË¿Ð¿½ÊÅÒ ÉÊÉÐÉ¿ ÁËÒËÁ¿ ÀÍËÉ½ÁÜÊ.
°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË
ÈÅÕÂ ÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ
ËÌÍÅÈÛÁÊÂÊÊÜ ÖËÍÔÊÅÒ  ÎÌÂÓ½ÈÙÊÅÒ ÁËÌË¿ÁÂÆ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÐ. ÊÕÂ ÊÂ
ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË.
¤ÀÁÊË Ä ÐÇÍ½ÊÎÙÇÅÉ
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÌË¿ÅÊÂÊ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÏÅ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÐ
ÖËÍÔÊ  ÎÌÂÓ½ÈÙÊ
ÁËÌË¿Á, ½ÈÂ ÊÂ ÌÂÍÂÁ¾½Ô½ Ï½ÇÅÒ ÁËÌË¿ÁÂÆ Ð ¿ÅÌ½ÁÇÐ, ÇËÈÅ
ËÍÀ½ÊÅ ¿È½ÁÅ ÊÂ ÄÉËÀÈÅ ¿ÅÇËÊ½ÏÅ ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó «É¾ÐÁÎÉÂÊ½;

2

3

Ð ÎÌÍ½¿½Ò ÌÍËÏÅ ËÍÀ½Ê¿ ¿È½ÁÅ ½¾Ë ËÇÍÂÉÅÒ
ÎÈÐÃ¾Ë¿Ó¿ ÜÇ Ð ÇÍÅÉÊ½ÈÙÊÅÒ, Ï½Ç  ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊÅÒ ÎÐÁ½Ò.
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®ÌÍÅÜÊÊÜ ÌÍÅ¿ÂÁÂÊÊÛ
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ °ÇÍ½ÊÅ
ÌÍË ÌÍ½¿½  Î¿Ë¾ËÁÅ
ÈÛÁÅÊÅ  ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½
Ð ¿ÁÌË¿ÁÊÎÏÙ Ä §ËÊÎÏÅÏÐÓÛ °ÇÍ½ÊÅ,
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉÅ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½ÉÅ Ð ÓÆ À½ÈÐÄ ÎÏ½ÏÏÂÛ 3 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË
¿ÅÄÊ½Ô½ÏÙÎÜ ÜÇ ÉÂÏ½
ÁÜÈÙÊËÎÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½.

15. Å¿Ô½ÏÅ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë  ÁÛÔ
½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿Ê ÌËÈËÃÂÊÊÜ, ½ Ï½ÇËÃ Ä½ÇËÊËÌÍËÂÇÏÅ 
ÌÍËÌËÄÅÓ ÖËÁË
ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ Ä½ÇËÊ¿ 
Á½¿½ÏÅ ÍÂÇËÉÂÊÁ½Ó,
ÜÇ «É¾ÐÁÎÉÂÊ ¿¿½Ã½ÏÅÉÂ ÁËÓÈÙÊÅÉÅ,
Ä ÉÂÏËÛ Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ¿ÁÌË¿ÁÊËÎÏ ÓÅÒ
¬Ë¿ÊË¿½ÃÂÊÊÜ Ê½Á½¿½ÏÅ
¿ÅÎÊË¿ÇÅ ÖËÁË ÌÍËÂÇÏ¿
Ä½ÇËÊ¿ Ï½ ÍÂÀÐÈÜÏËÍÊÅÒ
½ÇÏ¿, ½ Ï½ÇËÃ ÌÍËÌËÊÐ¿½ÏÅ Ï½Ç ÌÍËÂÇÏÅ proprio
motu [Ä½ ¿È½ÎÊËÛ ÊÓ½ÏÅ¿ËÛ] Ä ÉÂÏËÛ ÌËÇÍ½ÖÂÊÊÜ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ¿
ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ Ï½ ÌÍËÂÇÏÅ,
ÜÇ ÐÄÀËÁÃÐÛÏÙÎÜ Ä Ä½À½ÈÙÊÅÉ É½ÊÁ½ÏËÉ ÁËÁÂÍÃ½ÊÊÜ ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ

° ÜÇËÎÏ ÉÂÏÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ÎÏ. 3
¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÌÂÍÂÁ¾½Ô½
ÎÌÍÅÜÊÊÜ ÌÍ½¿Ë¿Æ ÊÑËÍÉË¿½ÊËÎÏ Ê½ÎÂÈÂÊÊÜ Ï½ Ä½ÒÅÎÏ ÇËÊÑÁÂÊÓÆÊË ÊÑËÍÉ½Ó ÌÍË
ËÎË¾Ð.

14. ¤ÁÆÎÊÛ¿½ÏÅ ÌÍËÎ¿ÏÊÅÓÙÇÐ ÁÜÈÙÊÎÏÙ
° Á½ÊËÉÐ ÌÐÊÇÏ
ÐÇÍ½ÊÎÙÇÂ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë ÊÂ ¿ÁÌË¿Á½
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½É ÁÜÈÙÊËÎÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½. ¯ËÁ, ÜÇ
¬½ÍÅÄÙÇ ÌÍÅÊÓÅÌÅ
ÏÍ½ÇÏÐÛÏÙ ÌÍËÎ¿ÏÊÅÓÙÇÐ ÁÜÈÙÊÎÏÙ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ÜÇ ÐÉË¿Ð
ÆËÀË ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏ,
¤½ÇËÊ °ÇÍ½ÊÅ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÏÍ½ÇÏÐ ÌÍËÎ¿ÏÊÅÓÏ¿Ë
ÜÇ ÉÂÏÐ ÁÜÈÙÊËÎÏ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½
°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÊÂ Ê½ÁÈÂÊÅÆ
ÌÍ½¿ËÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔË
ÊÓ½ÏÅ¿Å, ½ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÂ ÎÏ.3 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË
«ÎÌÍÅÜÊÊÜ» ÌÍÅ¿ÂÁÂÊÊÛ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½
°ÇÍ½ÊÅ ÁË ¿ÅÉËÀ
ÉÃÊ½ÍËÁÊËÀË ÌÍ½¿½ 
ÁÂÇÈ½Í½ÏÅ¿ÊÅÉ. §ÍÉ
ÏËÀË, ÓÂ «ÎÌÍÅÜÊÊÜ»

0

0
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17. ¤½ËÒËÔÐ¿½ÏÅ  ÇËÊÏÍËÈÛ¿½ÏÅ ÐÄÀËÁÃÂÊ-

16. «É¾ÐÁÎÉÂÊ É½ ÌÍ½¿Ë ÌËÁ½ÊÊÜ ÐÍÜÁÐ
ÌÍËÌËÄÅÓÆ ÎÏËÎË¿ÊË
¾ÐÁÙ-ÜÇÅÒ Ä½ÒËÁ¿,
ÎÌÍÜÉË¿½ÊÅÒ Ê½ ÏÂ,
ÖË¾ ÌËÇÈ½ÎÏÅ ÇÍ½Æ
ÌËÍÐÕÂÊÊÜÉ ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ,  ÌÍÅ
ÊÂË¾ÒÁÊËÎÏ ¿ÅÇÈ½ÁÂÊÊÜ Î¿ËÒ
ÉÍÇÐ¿½ÊÙ ÖËÁË
ÌÍËÌËÄÅÓÆ ÐÍÜÁÐ 
¿ÃÅÏÅÒ ÊÅÉ Ä½ÒËÁ¿.

ÌËÈËÃÂÊÙ ËÎÊË¿ËÌËÈËÃÊÅÉ ÌÍÅÊÓÅÌ½É,
ÖË ÎÏËÎÐÛÏÙÎÜ ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ. ¬ÍÅ
ÊÂË¾ÒÁÊËÎÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÍÂÇËÉÂÊÁÐ
ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÊË¿ËÀË
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½, ¿ÁËÎÇËÊ½ÈÂÊÊÜ ÁÛÔËÀË
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ Ï½
ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÔÅ ÄÉÊÐ
½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊÅÒ
Ä½ÒËÁ¿
¤ÀÁÊË Ä ÎÏ. 13 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË,
«É¾ÐÁÎÉÂÊ É½ ÌÍ½¿Ë
Ê½ÌÍ½¿ÈÜÏÅ Ð ¿ÁÌË¿ÁÊ
ËÍÀ½ÊÅ ½ÇÏÅ ÍÂ½ÀÐ¿½ÊÊÜ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ð Í½Ä
¿ÅÜ¿ÈÂÊÊÜ ÌËÍÐÕÂÊÙ
ÌÍ½¿  Î¿Ë¾ËÁ ÈÛÁÅÊÅ 
ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½ ÁÈÜ ¿ÃÅÏÏÜ
ÓÅÉÅ ËÍÀ½Ê½ÉÅ Ä½ÒËÁ¿

° Á½ÊËÉÐ ÌÐÊÇÏ ÌËÈËÃÂÊÊÜ ¤½ÇËÊÐ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÌË¿ÊÎÏÛ ¿ÁÌË¿Á½ÛÏÙ
ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½É, ÌÍËÀËÈËÕÂÊÅÉ ¬½ÍÅÄÙÇÅÉÅ ÌÍÅÊÓÅÌ½ÉÅ.

 ÐÇÍ½ÊÎÙÇËÉÐ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ ¿ÁÎÐÏÊ

5

0

Ç¿½ÈÑÇÐÏÙÎÜ ÊÂ ÜÇ
ÐÉË¿½ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ½ ÜÇ ÉÂÏ½ ÆËÀË ÁÜÈÙÊËÎÏ,
ÖË ÏÂÃ ÊÂ ¿ÁÌË¿Á½
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½É ÁÜÈÙÊËÎÏ
ËÎÏ½ÊÊÙËÀË.
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84
°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ «É¾ÐÁÎÉÂÊ ¾ÂÍÂ ÐÔ½ÎÏÙ Ð
ÌÁÀËÏË¿Ó ÐÍÜÁË¿ÅÒ
ÁËÌË¿ÁÂÆ Ä ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ, ÜÇ ÌËÁ½ÛÏÙÎÜ
°ÇÍ½ÊËÛ ¿ ÉÃÊ½ÍËÁÊ ËÍÀ½ÊÄ½Ó. ÈÂ
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë ÊÂ ÌÂ-

3

19. ÅÜ¿ÈÜÏÅ ÎÌÍÅÜÊÊÜ ¿
ÌÁÀËÏË¿Ó ÁËÌË¿ÁÂÆ,
ÜÇ ÁÂÍÃ½¿Å ÌË¿ÅÊÊ
ÌËÁ½¿½ÏÅ ËÍÀ½Ê½É 
ÇËÉÏÂÏ½É
«ÍÀ½ÊÄ½Ó
«¾’ÁÊ½ÊÅÒ ª½ÓÆ, ½
Ï½ÇËÃ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉ

°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ ¾ÂÍÂ
ÐÔ½ÎÏÙ Ð ÌÁÀËÏË¿Ó ÁËÌË¿ÁÂÆ Ä ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ,
ÜÇ ÌËÁ½ÛÏÙÎÜ °ÇÍ½ÊËÛ ¿ ÉÃÊ½ÍËÁÊ ËÍÀ½ÊÄ½Ó ÄÀÁÊË Ä ÔÅÊÊÅÉÅ ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉÅ
ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ, ÄÀËÁ½ Ê½

ËÈÙ ÐÇÍ½ÊÎÙÇËÀË
«É¾ÐÁÎÉÂÊÂ Ð ÎÌÍÅÜÊÊ Í½ÏÅÑÇ½Ó
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÒ ÁËÇÐÉÂÊÏ¿ ½¾Ë ÌÍÅÁÊ½ÊÊÛ ÁË ÊÅÒ  ÎÏÂÃÅÏÅ Ä½ Ò
ÄÁÆÎÊÂÊÊÜÉ ÊÂ ÌÍËÌÅÎ½Ê½ Ð Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔÅÒ ½ÇÏ½Ò °ÇÍ½ÊÅ.

0

ÊËÍÉÅ ÎÌÍÜÉË¿½Ê Ê½
Ä½ËÒËÔÂÊÊÜ  ÇËÊÏÍËÈÙ ÐÄÀËÁÃÂÊÊÜ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½, Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÅÒ ÌÍ½¿ÅÈ 
ÌÍ½ÇÏÅÇÅ Ä ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉÅ ÁËÇÐÉÂÊÏ½ÉÅ Ä
ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ Ä ¾ËÇÐ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½.

18. ®ÌÍÅÜÏÅ Í½ÏÅÑÇ½Ó
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÒ
ÁËÇÐÉÂÊÏ¿ ½¾Ë
ÌÍÅÁÊ½ÊÊÛ ÁË ÊÅÒ 
ÎÏÂÃÅÏÅ Ä½ Ò
ÄÁÆÎÊÂÊÊÜÉ.

ÊÜ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½,
Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÅÒ ÌÍ½¿ÅÈ
 ÌÍ½ÇÏÅÇÅ Ä
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉÅ ÁËÇÐÉÂÊÏ½ÉÅ Ä ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ, ÐÔ½ÎÊÅÓÂÛ
ÜÇÅÒ  Á½Ê½ ÁÂÍÃ½¿½,
Ï½ Ò ÂÑÂÇÏÅ¿ÊÂ
¿ÏÈÂÊÊÜ
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Ë¾Ë¿’ÜÄÇË¿ÎÏÙ ÜÇÅÒ Ê½Á½Ê½ ÂÍÒË¿ÊËÛ ½ÁËÛ
°ÇÍ½ÊÅ (ÎÏ. 19 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË)

¤ÀÁÊË Ä ÎÏ. 3 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË,
ÉÂÏËÛ ÆËÀË ÁÜÈÙÊËÎÏ 
ÌËÈÌÕÂÊÊÜ  ÌËÁ½ÈÙÕÅÆ ÍËÄ¿ÅÏËÇ ÉÃÊ½ÍËÁÊËÀË ÎÌ¿ÍË¾ÏÊÅÓÏ¿½ ¿
À½ÈÐÄ Ä½ÒÅÎÏÐ ÌÍ½¿ 
Î¿Ë¾ËÁ ÈÛÁÅÊÅ  ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½

ÐÎÏ½ÊË¿½É Ê½ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ Î¿ËÒ ÄË¾Ë¿’ÜÄ½ÊÙ Ä½
ÇËÊ¿ÂÊÓÜÉÅ  ÌÍÅ
ÊÂË¾ÒÁÊËÎÏ ¿ÅÎÈË¿ÈÛ¿½ÏÅ Î¿ËÛ ÁÐÉÇÐ Ä
ÓÙËÀË ÌÅÏ½ÊÊÜ Ð
¿ÁÌË¿ÁÊËÎÏ ÁË
ÌÍÅÊÓÅÌ¿
ÊÂÄ½ÈÂÃÊËÎÏ.

20. ®Ì¿ÌÍ½ÓÛ¿½ÏÅ Ä
«ÍÀ½ÊÄ½ÓÛ
«¾’ÁÊ½ÊÅÒ ª½ÓÆ 
¾ÐÁÙ-ÜÇÅÉÅ ÊÕÅÉÅ
ÐÎÏ½ÊË¿½ÉÅ ÎÅÎÏÂÉÅ
«ÍÀ½ÊÄ½Ó
«¾’ÁÊ½ÊÅÒ ª½ÓÆ, Ä
ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉÅ ÐÎÏ½ÊË¿½ÉÅ Ï½
Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÅÉÅ ÐÎÏ½ÊË¿½ÉÅ ÊÕÅÒ ÇÍ½Ê,
ÇËÉÌÂÏÂÊÏÊÅÉÅ ¿ À½ÈÐÄÜÒ, ÌË¿’ÜÄ½ÊÅÒ Ä
Ä½ÒÅÎÏËÉ  Ä½ËÒËÔÂÊÊÜÉ ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ.

0

° Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿
°ÇÍ½ÊÅ ÌËÈËÃÂÊÊÜ
ÌÍË ÎÌ¿ÌÍ½ÓÛ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ä ««ª  ¾ÐÁÙÜÇÅÉÅ ÊÕÅÉÅ ÐÎÏ½ÊË¿½ÉÅ ÎÅÎÏÂÉÅ
««ª, Ä Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÅÉÅ ÐÎÏ½ÊË¿½ÉÅ ÊÕÅÒ ÇÍ½Ê, ÇËÉÌÂÏÂÊÏÊÅÉÅ ¿ À½ÈÐÄÜÒ,
ÌË¿’ÜÄ½ÊÅÒ Ä Ä½ÒÅÎÏËÉ  Ä½ËÒËÔÂÊÊÜÉ
ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ, ÄÊË¿Ð
Ã Ï½ÇÅ, ÏÍ½ÇÏÐÛÏÙÎÜ
ÊÂ ÜÇ ÐÉË¿½ ÆËÀË
ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏ, ½ ÜÇ
ÉÂÏ½ ÁÜÈÙÊËÎÏ, ÖË
ÊÂ ¿ÁÌË¿Á½ ÉÃÊ½ÍËÁÊËÉÐ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÐ,

ÍÂÁ¾½Ô½ ÎÌÍÅÜÊÊÜ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ð ÌÁÀËÏË¿Ó ÁËÌË¿ÁÂÆ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉÅ ÌÍ½¿ËÄ½ÒÅÎÊÅÉÅ ÐÎÏ½ÊË¿½ÉÅ
Ê½ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ Î¿ËÒ
ÄË¾Ë¿’ÜÄ½ÊÙ Ä½ ÇËÊ¿ÂÊÓÜÉÅ.
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22. ËÄÌË¿ÎÛÁÃÐ¿½ÏÅ
ÊÑËÍÉ½ÓÛ ÌÍË ÌÍ½¿½ ÈÛÁÅÊÅ  ¾ËÍËÏÙ¾Ð
ÌÍËÏÅ ¿ÎÒ ÑËÍÉ

21. Í½ÏÅ ÐÔ½ÎÏÙ Ð
ÍËÄÍË¾Ó ÌÍËÀÍ½É,
ÜÇ ÎÏËÎÐÛÏÙÎÜ ¿ÅÇÈ½Á½ÊÊÜ 
ÁËÎÈÁÃÂÊÊÜ Ä ÌÅÏ½ÊÙ ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ, 
¾Í½ÏÅ ÐÔ½ÎÏÙ Ð Ò
¿ÏÈÂÊÊ ¿ ÕÇËÈ½Ò,
ÐÊ¿ÂÍÎÅÏÂÏ½Ò Ï½ ¿
ÌÍËÑÂÎÆÊÅÒ ÇËÈ½Ò.

ÁÌË¿ÁÊË ÁË ¿ÊÐÏÍÕÊÙËÀË ¬ËÈËÃÂÊÊÜ ÌÍË
®ÂÇÍÂÏ½Í½Ï °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË, «É¾ÐÁÎÉÂÊ
ÄÁÆÎÊÛ ÉËÊÏËÍÅÊÀ
ÁËÁÂÍÃ½ÊÊÜ ÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊÅÒ ÌÍ½¿  Î¿Ë¾ËÁ
ÈÛÁÅÊÅ  ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½,
ÍËÄÍË¾ÈÜ ÌÍËÌËÄÅÓ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÉÐ ÖËÁË
Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÌÍ½¿ 
Î¿Ë¾ËÁ ÈÛÁÅÊÅ ¿ °ÇÍ½Ê  ¿ ÉÂÃ½Ò  ÛÍÅÎÁÅÇÓ; ½Ê½ÈÄÐ ÂÇËÊËÉÔÊ, ÌËÈÏÅÔÊ,
ÎËÓ½ÈÙÊ Ï½ ÊÕ ÌÍËÓÂÎÅ, ÖË ¿Á¾Ð¿½ÛÏÙÎÜ
¿ ÇÍ½Ê  Ä½  ÉÂÃ½ÉÅ,
ÎÏËÎË¿ÊË Ä½ÒÅÎÏÐ ÌÍ½¿ 
Î¿Ë¾ËÁ ÈÛÁÅÊÅ Ï½ ÀËÏÐ
¿ÁÌË¿ÁÊ ÌÍËÌËÄÅÓ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÉÐ;

°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ ÊÂ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ½ ÐÔ½ÎÏÙ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ð ÍËÄÍË¾Ó
ÌÍËÀÍ½É, ÜÇ ÎÏËÎÐÛÏÙÎÜ ¿ÅÇÈ½Á½ÊÊÜ 
ÁËÎÈÁÃÂÊÊÜ Ä ÌÅÏ½ÊÙ
ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ,  ¾Í½ÏÅ
ÐÔ½ÎÏÙ Ð Ò ¿ÏÈÂÊÊ ¿
ÕÇËÈ½Ò, ÐÊ¿ÂÍÎÅÏÂÏ½Ò
Ï½ ¿ ÌÍËÑÂÎÆÊÅÒ ÇËÈ½Ò. ©ËÊÏËÍÅÊÀ 
½Ê½ÈÄ ÎÏ½ÊË¿ÅÖ½ Ä
ÌÍ½¿½ÉÅ ÈÛÁÅÊÅ ¿
°ÇÍ½Ê
ÌÂÍÂÁ¾½Ô½ÏÙÎÜ ÏÈÙÇÅ
¿ÊÐÏÍÕÊÉ ¬ËÈËÃÂÊÊÜÉ ÌÍË ®ÂÇÍÂÏ½Í½Ï
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË.

¡½Ê ÌËÈËÃÂÊÊÜ ÊÂ
ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ ÐÇÍ½ÊÎÙÇÅÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ

1

0

Ä½ÇÍÌÈÂÊËÉÐ Ð ¬½ÍÅÄÙÇÅÒ ÌÍÅÊÓÅÌ½Ò.
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23.

ÁÅÎÇÍÅÉÊ½Ó, ËÎË¾ÈÅ¿Ë Í½ÎË¿Ë
ÁÅÎÇÍÅÉÊ½Ó, ÌÍÅ¿ÂÍÏ½ÛÔÅ Ð¿½ÀÐ
ÀÍËÉ½ÁÎÙÇËÎÏ ÁË ÓÅÒ
ÌÅÏ½ÊÙ, ÄËÇÍÂÉ½, ÔÂÍÂÄ ÊÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ Æ
ÌÍËÎ¿ÏÊÅÓÙÇÐ ÍË¾ËÏÐ, ¿ÅÇËÍÅÎÏË¿ÐÛÔÅ
ÌÍÅ ÓÙËÉÐ ¿Î Ä½ÎË¾Å
É½ÎË¿Ë ÊÑËÍÉ½Ó.
ÅÔÂÍÌÊ Ï½ ÌÍËÄËÍ
ÌÍËÓÂÁÐÍÅ ÌÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ
 Ä¿ÈÙÊÂÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏËÉ Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊËÛ ¾ÈÙÕÎÏÛ
ÀËÈËÎ¿, ÜÇ½  ÁËÎÏ½ÏÊÙË
¿ÂÈÅÇËÛ, ÖË¾ Î¿ÁÔÅÏÅ
ÌÍË ÌÁÏÍÅÉÇÐ Ì½ÍÏÆ,
ÜÇ ÊÂ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊ ¿
ÐÍÜÁ, ÄÀÁÊË Ä ÔÏÇÅÉÅ
ÇÍÅÏÂÍÜÉÅ, ÜÇ ¾ÂÄÄ½ÌÂÍÂÔÊË ¿Ç½ÄÐÛÏÙ Ê½
Ë¾ÉÐÁÎÉÂÊ½ ÜÇ Ê½ ¿ÁÌË¿ÁÊÅÉ ÔÅÊËÉ Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊÐ Ï½ ÁËÎ¿ÁÔÂÊÐ
ËÎË¾Ð Ä ¿ÅÎËÇËÛ ÉËÍ½ÈÙÊËÛ ÍÂÌÐÏ½ÓÛ  ÌË«É¾ÐÁÎÉÂÊ ÌÍÅÄÊ½Ô½ÏÙÎÜ Ê½ ÌËÎ½ÁÐ ÂÍÒË¿ÊËÛ ½ÁËÛ °ÇÍ½ÊÅ
ÏÂÍÉÊËÉ Ê½ Ì’ÜÏÙ ÍËÇ¿
 ÏÈÙÇÅ ¿ËÊ½ ÉËÃÂ Ä¿ÈÙÊÅÏÅ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ä
ÌËÎ½ÁÅ (ÎÏ. 5 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË);
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÉ ÉËÃÂ
¾ÐÏÅ ÌÍÅÄÊ½ÔÂÊË ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½ °ÇÍ½ÊÅ,
ÜÇÅÆ Ê½ ÁÂÊÙ Ë¾Í½ÊÊÜ
ÁËÎÜÀ 40 ÍËÇ¿, ¿ËÈËÁ
ÁÂÍÃ½¿ÊËÛ ÉË¿ËÛ, É½
¿ÅÎËÇ ÉËÍ½ÈÙÊ ÜÇËÎÏ,
ÁËÎ¿Á ÌÍ½¿ËÄ½ÒÅÎÊË
ÁÜÈÙÊËÎÏ Ï½ ÌÍËÏÜÀËÉ

4

ªËÍÉÅ ÐÇÍ½ÊÎÙÇËÀË
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ ÖËÁË
ÌÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ  Ä¿ÈÙÊÂÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ä
ÌËÎ½ÁÅ ÊÂ ¿ÁÌË¿Á½ÛÏÙ ÂÇËÉÂÊÁ½ÓÜÉ
¬ ÏÈÙÇÅ Ð ÏÆ
Ô½ÎÏÅÊ, ÖË ¿ °ÇÍ½Ê
«É¾ÐÁÎÉÂÊ ÌÍÅÄÊ½Ô½ÏÙÎÜ ÊÂ Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊËÛ ¾ÈÙÕÎÏÛ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÐ, ½
Ä¿ÅÔ½ÆÊËÛ ¾ÈÙÕÎÏÛ
ÀËÈËÎ¿. ²ËÔ½ ÓÂ ÁÅÊ½ ¿ÁÉÊÊÎÏÙ, ½ÈÂ
¿ËÊ½ ÎÐÏÏ¿Ë Ä¿ÐÃÐ
ÇÍÅÏÂÍ, ÜÇ ¿Ç½ÄÐÛÏÙ
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24.

88
¤½¾ËÍËÊ½ ÁÛÔËÉÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ Ä½ÆÉ½ÏÅÎÜ
¾ÐÁÙ-ÜÇËÛ ÊÕËÛ
ËÌÈ½ÔÐ¿½ÊËÛ ÁÜÈÙÊÎÏÛ Ï½ ¾Í½ÏÅ ¾ÐÁÙ-ÜÇÐ
ËÎË¾ÅÎÏÐ ÐÔ½ÎÏÙ ¿ ÌËÈÏÅÔÊÆ ÁÜÈÙÊËÎÏ

ÈÏÅÔÊË ÊÂÄ½ÈÂÃÊÐ, Ä
ÌËÊË¿ÈÛ¿½ÊÅÉ É½ÊÁ½ÏËÉ, ÖË É½ ÏÂÍÉÊ Á
ÊÂ ÉÂÊÕÂ ÊÃ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÎÙÇÅÆ

° Á½ÊËÉÐ ÌËÈËÃÂÊÊ
ÐÇÍ½ÊÎÙÇÂ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë ÌË¿ÊÎÏÛ
¿ÁÌË¿Á½ ÉÃÊ½ÍËÁÊËÉÐ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÐ ÖËÁË
Ä½¾ËÍËÊÅ ÁÛÔËÉÐ
«É¾ÐÁÎÉÂÊÐ Ä½ÆÉ½ÏÅÎÜ ¾ÐÁÙ-ÜÇËÛ ÊÕËÛ ËÌÈ½ÔÐ¿½ÊËÛ ÁÜÈÙÊÎÏÛ Ï½ ¾Í½ÏÅ
¾ÐÁÙ-ÜÇÐ ËÎË¾ÅÎÏÐ
ÐÔ½ÎÏÙ ¿ ÌËÈÏÅÔÊÆ
ÁÜÈÙÊËÎÏ.

°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ ÊÂ ÉËÃÂ É½ÏÅ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÓÙÇËÀË É½ÊÁ½Ï½, Ë¾ÆÉ½ÏÅ
¾ÐÁÙ-ÜÇ ÊÕ ÌËÎ½ÁÅ ¿
ËÍÀ½Ê½Ò ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ, ¿ÅÇËÊÐ¿½ÏÅ ÊÕÐ
ËÌÈ½ÔÐ¿½ÊÐ ÔÅ ÊÂËÌÈ½ÔÐ¿½ÊÐ ÍË¾ËÏÐ ¿ ËÍÀ½Ê½Ò
ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ, ËÍÀ½Ê½Ò ÉÎÓÂ¿ËÀË Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ, Ë¾’ÁÊ½ÊÊÜÒ
ÀÍËÉ½ÁÜÊ, Ê½ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½Ò, ¿ ÐÎÏ½ÊË¿½Ò, ËÍÀ½ÊÄ½ÓÜÒ ÊÂÄ½ÈÂÃÊË
¿Á ÑËÍÉÅ ¿È½ÎÊËÎÏ,
ÇÍÉ ¿ÅÇÈ½Á½ÓÙÇË, Ê½ÐÇË¿Ë ½¾Ë ÊÕË Ï¿ËÍÔË
ÁÜÈÙÊËÎÏ.
Ê ÊÂ ÉËÃÂ ¾ÐÏÅ ÔÈÂÊËÉ ¾ÐÁÙ-ÜÇË ÌËÈÏÅÔ5

Ê½ ÍÂÌÐÏ½ÓÛ, ÉËÍ½ÈÙÊ ÜÇËÎÏ, Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊÎÏÙ  ÁËÎ¿ÁÔÂÊÎÏÙ ÌÍÂÏÂÊÁÂÊÏ½ Ê½
ÌËÎ½ÁÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½

ËÎÏ½ÊÊÒ Ì’ÜÏÅ ÍËÇ¿
ÌÍËÃÅ¿½ ¿ °ÇÍ½Ê.
(ÎÏ. 5 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË).
®Ï. 8 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ä½¾ËÍËÊÜ
«É¾ÐÁÎÉÂÊÐ ¾ÐÏÅ ÔÈÂÊËÉ ¾ÐÁÙ-ÜÇË ÌËÈÏÅÔÊË Ì½ÍÏ.
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¬ÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ Ä½ ÍÂÇËÉÂÊÁ½ÓÛ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
Ï½ Ä½ ÐÉË¿Å ÎÒ¿½ÈÂÊÊÜ
Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏËÉ Ä½ÎÏÐÌÊÅÇ½, ÄÁ½ÏÊËÀË ¿ Í½Ä ÊÂË¾ÒÁÊËÎÏ ¿ÅÇËÊÐ¿½ÏÅ ¿
ÌË¿ÊËÉÐ Ë¾ÎÜÄ
Ë¾Ë¿’ÜÄÇÅ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
ÅÈÐÔÅÏÅ Ä É½ÊÁ½ÏÐ
ÊÎÏÅÏÐÓ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÊÜ ¿ÅÎÏÐÌ½ÏÅ ÎÏËÍËÊËÛ Ð ÎÌÍ½¿½Ò
ÌÍËÏÅ ËÍÀ½Ê¿ ¿È½ÁÅ
½¾Ë ËÇÍÂÉÅÒ
ÎÈÐÃ¾Ë¿Ó¿ ÜÇ Ð
ÇÍÅÉÊ½ÈÙÊÅÒ, Ï½Ç 
½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊÅÒ ÎÐÁ½Ò.

25.

26.
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ ÊÂ ÍËÄÀÈÜÁ½ ÏÅÒ Ä¿ÂÍÊÂÊÙ, ÜÇ
ÍËÄÀÈÜÁ½ÛÏÙÎÜ ÎÐÁ½ÉÅ,
ÄÐÌÅÊÜ ¿ÃÂ ÍËÄÌËÔ½ÏÅÆ
ÍËÄÀÈÜÁ, ÜÇÖË Ä½ÊÏÂÍÂÎË¿½Ê½ ËÎË¾½ ÌËÁ½È½ ÌËÄË¿, Ä½Ü¿Ð ½¾Ë ÎÇ½ÍÀÐ ÁË
ÎÐÁÐ (ÎÏ. 17 ¤½ÇËÊÐ ÌÍË
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË)
ÈÂ
ÌÐÊÇÏ 1 Ô½ÎÏÅÊÅ ÌÂÍÕË
ÎÏ½ÏÏ 255 §ËÁÂÇÎÐ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍË ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿Ê ÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ Ð ÎÌÍ½¿½Ò ÌÍË ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿Ê
ÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ, ÖË
ÍËÄÀÈÜÁ½ÛÏÙÎÜ ËÍÀ½Ê½-

ÊË Ì½ÍÏ (ÎÏ. 8 ¤½ÇËÊÐ
ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË).
¡½ÊÂ ÌËÈËÃÂÊÊÜ ÊÂ
ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË ÐÇÍ½ÊÎÙÇÅÉ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ

 ÐÇÍ½ÊÎÙÇËÉÐ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ ÌËÈËÃÂÊÊÜ
ÖËÁË ¿ÅÈÐÔÂÊÊÜ Ä
É½ÊÁ½ÏÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÊÜ ¿ÅÎÏÐÌ½ÏÅ ÎÏËÍËÊËÛ Ð
ÇÍÅÉÊ½ÈÙÊÅÒ  ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊÅÒ ÎÐÁ½Ò 
ÎÐÌÂÍÂÔÈÅ¿ÅÉ. ¼ÇÖË
Ä½ Ä½ÇËÊËÉ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÊÂ ÍËÄÀÈÜÁ½
ÏÅÒ Ä¿ÂÍÊÂÊÙ, ÜÇ
ÍËÄÀÈÜÁ½ÛÏÙÎÜ ÎÐÁ½ÉÅ, ÄÐÌÅÊÜ ¿ÃÂ ÍËÄÌËÔ½ÏÅÆ ÍËÄÀÈÜÁ, ÜÇÖË Ä½ÊÏÂÍÂÎË¿½Ê½
ËÎË¾½ ÌËÁ½È½ ÌËÄË¿,

0

0
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27.

ËÄÀÈÜÊÐÏÅ ÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ
Ê½Á½ÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ
ÌÍ½¿½ Ä¿ÂÍÏ½ÏÅÎÜ ÁË
§ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÀË ÎÐÁÐ
Ä½ ¿ÅÎÊË¿Ç½ÉÅ ÌÍË
ÏÈÐÉ½ÔÂÊÊÜ;

90
°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ «É¾ÐÁÎÉÂÊ Ê½ÁÈÜ¿ÎÜ ÌÍ½¿ËÉ
Ä¿ÂÍÏ½ÏÅÎÜ ÁË §ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÀË ®ÐÁÐ ÁÈÜ ¿ÅÍÕÂÊÊÜ ÌÅÏ½ÊÙ ÌÍË
¿ÁÌË¿ÁÊÎÏÙ §ËÊÎÏÅÏÐÓ °ÇÍ½ÊÅ (ÇËÊÎÏÅ-

ÉÅ, Ä½ÄÊ½ÔÂÊÅÉÅ ¿
ÎÏ½ÏÏÜÒ 218—221 §ËÁÂÇÎÐ ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÀË
ÎÐÁËÔÅÊÎÏ¿½ °ÇÍ½ÊÅ,
Ê½Á½ «É¾ÐÁÎÉÂÊÐ ÌÍ½¿Ë ÎÇÈ½Á½ÏÅ ÌÍËÏËÇËÈÅ
ÌÍË ÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ,
½ ¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË Ô½ÎÏÅÊÅ
ÌÂÍÕË ÎÏ. 60 §ËÁÂÇÎÐ
½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÀË ÎÐÁËÔÅÊÎÏ¿½ °ÇÍ½ÊÅ,
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇÅ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½, Ä½ ÁËÍÐÔÂÊÊÜÉ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË É½ÛÏÙ
ÌÍ½¿Ë Ä¿ÂÍÏ½ÏÅÎÜ ÁË
½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÀË ÎÐÁÐ
Ä ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊÅÉÅ
ÌËÄË¿½ÉÅ ÌÍË Ä½ÒÅÎÏ
ÌÍ½¿, Î¿Ë¾ËÁ Ï½ ÊÏÂÍÂÎ¿ ÊÕÅÒ ËÎ¾  ¾Í½ÏÅ
ÐÔ½ÎÏÙ Ð ÓÅÒ ÎÌÍ½¿½Ò.
5

°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ «É¾ÐÁÎÉÂÊ, ¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË
ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÒ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ¿, É½ ÌÍ½¿Ë Ä¿ÂÍÏ½ÏÅÎÜ ÁË §ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÀË ®ÐÁÐ

Ä½Ü¿Ð ½¾Ë ÎÇ½ÍÀÐ ÁË
ÎÐÁÐ, ÏË ³Å¿ÈÙÊÅÆ
ÌÍËÓÂÎÐ½ÈÙÊÅÆ ÇËÁÂÇÎ  §ËÁÂÇÎ ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÀË ÎÐÁËÔÅÊÎÏ¿½ °ÇÍ½ÊÅ,
Ê½Á½ÛÏÙ ÌÍ½¿Ë ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇ½É «É¾ÐÁÎÉÂÊ½, Ä½ ÁËÍÐÔÂÊÊÜÉ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ä¿ÂÍÏ½ÏÅÎÜ ÁË ÎÐÁÐ Ä ÌËÄË¿½ÉÅ ÌÍË Ä½ÒÅÎÏ
ÌÍ½¿, Î¿Ë¾ËÁ Ï½ ÊÏÂÍÂÎ¿ ÊÕÅÒ ËÎ¾ 
¾Í½ÏÅ ÐÔ½ÎÏÙ Ð ÓÅÒ
ÎÌÍ½¿½Ò.
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ª½Á½ÏÅ ÓÆ ÊÎÏÅÏÐÓ
É½ÊÁ½Ï, ÖË ÔÏÇË
ËÒËÌÈÛ ÌÍ½¿½ ÈÛÁÅÊÅ,
ÜÇ  ËÎÊË¿ËÌËÈËÃÊÅÉÅ
ÁÈÜ ÌËÊÜÏÏÜ ÁË¾ÍËÀË
ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ, Ï½ ÜÇÅÆ
¿ÇÈÛÔ½ ÕÅÍÕÐ ÍËÈÙ ¿
Ä½ÒÅÎÏ ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ,
ÁÂ, Ä½ ¿ÁÎÐÏÊËÎÏ
ÎÌÂÓ½ÈÙÊÅÒ ÁËÌË¿ÊÛÛÔÅÒ ½ÈÙÏÂÍÊ½ÏÅ¿ÊÅÒ ÉÂÒ½ÊÄÉ¿,
Ê½ÓËÊ½ÈÙÊ ÐÉË¿Å ÓÙËÀË ¿ÅÉ½À½ÛÏÙ;
ÅÔÂÍÌÊ Ï½ ÌÍËÄËÍ
ÌÍËÓÂÁÐÍÅ ÌÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ
 Ä¿ÈÙÊÂÊÊÜ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏËÉ Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊËÛ
¾ÈÙÕÎÏÛ ÀËÈËÎ¿,…ÜÇ

28.

29.

«É¾ÐÁÎÉÂÊ Ë¾ÅÍ½ÏÙÎÜ
ÕÈÜÒËÉ Ï½ÉÊËÀË ÀËÈËÎÐ¿½ÊÊÜ ¾ÈÙÕÎÏÛ ¿Á
ÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÀË ÎÇÈ½ÁÐ
ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ ÏÂÍÉ-

ÏÐÓÆÊÎÏÙ): Ä½ÇËÊ¿ Ï½
ÊÕÅÒ ÌÍ½¿Ë¿ÅÒ ½ÇÏ¿
ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ, ½ÇÏ¿ ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½
°ÇÍ½ÊÅ, ½ÇÏ¿ §½¾ÊÂÏÐ
©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ, ÌÍ½¿Ë¿ÅÒ ½ÇÏ¿ ÂÍÒË¿ÊË
½ÁÅ ¿ÏËÊËÉÊË ÂÎÌÐ¾ÈÇÅ §ÍÅÉ (ÎÏ. 150)
 °ÇÍ½Ê ¿ÁÎÐÏÊ
ÎÌÂÓ½ÈÙÊ ÊËÍÉÅ
ÌÍ½¿½, ÜÇ ÍÂÀÐÈÛÛÏÙ
ÌËÊÜÏÏÜ ÁË¾ÍËÀË
ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ.

°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ Ë¾ÅÍ½ÏÙÎÜ ÊÂ Ç¿½ÈÑÇ½ÓÆÊËÛ, ½ ÌÍËÎÏËÛ
Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÎÙÇËÛ ¾ÈÙÕÎÏÛ.

0

0
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30.

92
ª½Ü¿ÊÎÏÙ ÉÎÓÂ¿ÅÒ
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÓÏ¿ ÁÈÜ Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÜÇËÉËÀ½
ÕÅÍÕËÀË ËÒËÌÈÂÊÊÜ
ÌÁÉ½ÊÁ½ÏÊË ÏÂÍÅÏËÍ.
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ É½
ÌÍ½¿Ë ÌÍÅÄÊ½Ô½ÏÅ Î¿ËÒ
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇ¿ Ð ÉÂÃ½Ò
¿ÅÁÈÂÊÅÒ ÇËÕÏ¿, Ä½Ï¿ÂÍÁÃÂÊÅÒ ÂÍÒË¿ÊËÛ
½ÁËÛ °ÇÍ½ÊÅ (ÎÏ. 11
¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË).

¾ÂÄÄ½ÌÂÍÂÔÊË ¿Ç½ÄÐÛÏÙ ÊËÉ Ê½ 5 ÍËÇ¿ (ÎÏ. 6
Ê½ Ë¾ÉÐÁÎÉÂÊ½ ÜÇ Ê½
¤½ÇËÊÐ ÌÍË °ÌË¿ÊË¿½¿ÁÌË¿ÁÊÅÉ ÔÅÊËÉ
ÃÂÊËÀË).
Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊÐ Ï½
ÁËÎ¿ÁÔÂÊÐ ËÎË¾Ð Ä ¿ÅÎËÇËÛ ÉËÍ½ÈÙÊËÛ
ÍÂÌÐÏ½ÓÛ  ÌËÈÏÅÔÊË
ÊÂÄ½ÈÂÃÊÐ, Ä ÌËÊË¿ÈÛ¿½ÊÅÉ É½ÊÁ½ÏËÉ, ÖË
É½ ÏÂÍÉÊ Á ÊÂ ÉÂÊÕÂ ÊÃ Ì½ÍÈ½ÉÂÊÏÎÙÇÅÆ
0

°ÇÍ½ÊÎÙÇÂ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ë ÊÂ ÌÂÍÂÁ¾½Ô½
ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÒ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÓÏ¿
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½, ½ ÏÈÙÇÅ
ÌÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ ÆËÀË
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇ¿.
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З даних, наведених у таблиці № 4 видно, що, за кількісним по-
казником, міжнародні стандарти діяльності Омбудсмена, задіяні в
національному законодавстві по 22 пунктам з 30 (тобто у 73,3%). Од-
нак рівень відповідності українського законодавства цим стандартам
у середньому становить усього 2,1 бали, що означає, що українське
законодавство менше ніж на 50% відповідає вимогам, сформульованим у Паризьких принципах і Рекомендаціях ПАРЄ № 1615 (2003).
Тільки по шістьом параметрам з тридцяти, представлених у таблиці,
українське законодавство повністю відповідає міжнародним стан-
дартам щодо діяльності Омбудсмена – це вимоги, що стосуються не-
залежності Омбудсмена; гарантії швидкого та необмеженого доступу
Омбудсмена до всієї інформації необхідної для розслідування скарг;
права Омбудсмена розпочинати розслідування за власною ініціати-
вою; права направляти уряду акти реагування; права звертатися до
Конституційного Суду і заборона діючому Омбудсмену займатися
будь-якою іншою оплачуваною діяльністю та брати будь-яку осо-
бисту участь в політичній діяльності. По одинадцяти параметрам з
тридцяти – українське законодавство повністю не відповідає між-
народним стандартам. Зокрема, абсолютно проігноровано рекомен-
дації щодо просвітницької діяльності Омбудсмена і його співпраці з
громадськими організаціями. Український Омбудсмен не має пра-
ва законодавчої ініціативи. Він обирається простою, а не кваліфі-
каційною більшістю парламентських голосів. Закон не передбачає
створення регіональних представництв Омбудсмена. Проте, згідно з
Цивільним процесуальним кодексом і Кодексом адміністративного
судочинства України, він наділений повноваженнями, у випадках,
передбачених законом, виступати стороною у кримінальних і ад-
міністративних судах, тоді як Парламентська Асамблея Ради Європи
наполегливо рекомендує вилучити з мандату інституції Омбудсмена
повноваження виступати стороною у кримінальних і адміністратив-
них судах. Українське законодавство визначає роль інституції Ом-
будсмена, як органу, що здійснює контроль за дотриманням прав
людини, тоді як за міжнародними стандартами центральною функ-
цією Омбудсмена є роль посередника між особою та владою. Усі ці
розбіжності вибудовуються у ланцюг перешкод на шляху до праг-
нення підняти ефективність інституції Омбудсмена. Європейська
Комісія за демократію через право у своїх висновках щодо змін до
Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року, зазначає: Пар-
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ламентська асамблея наголосила на «важливості інституції Омбудсмена в національних системах захисту прав людини та забезпечення
верховенства права, а також в її ролі забезпечення належної поведінки
публічних органів влади. Омбудсмени мають відігравати корисну роль
на всіх рівнях державного управління та мають звітувати про свою
діяльність політичним органам, яким вони підзвітні». А також реко-
мендує посилити офіс Уповноваженого з прав людини (п.п. 41, 42)
ВИСНОВКИ

1. Українське законодавство менше ніж на 50% відповідає вимо-
гам сформульованим у Паризьких принципах і Рекомендації ПАРЄ
№ 1615 (2003);
2. До вимог, які повністю відповідає міжнародним стандартам
щодо діяльності Омбудсмена відносяться:
♦ гарантія незалежності Омбудсмена;
♦ гарантії швидкого та необмеженого доступу Омбудсмена до
всієї інформації необхідної для розслідування скарг;
♦ права Омбудсмена розпочинати розслідування за власною
ініціативою;
♦ права направляти уряду акти реагування; право звертатися
до Конституційного Суду;
♦ заборона діючому Омбудсмену займатися будь-якою іншою
оплачуваною діяльністю та брати будь-яку особисту участь в полі-
тичній діяльності.
3. До вимог, по яким українське законодавство повністю не від-
повідає міжнародним стандартам відносяться:
♦ здійснення просвітницької діяльності Омбудсмена;
♦ співпраці Омбудсмена з громадськими організаціями;
♦ український Омбудсмен не має права законодавчої ініціативи;
♦ всупереч рекомендаціям ПАРЄ вилучити з мандату інститу-
ції Омбудсмена повноваження виступати стороною у кримінальних
і адміністративних судах, український Омбудсмен наділений таким
правом;


Висновок Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська група) від
14 червня 005 року № 339/2005 щодо змін до Конституції України прийнятих 8 груд-
ня 2004 року. http://www.parlament.org.ua/index.php?action=news&as=0&ar_id=1108
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♦ українське законодавство визначає роль інституції Омбуд-
смена, як органу, що здійснює контроль за дотриманням прав лю-
дини, тоді як за міжнародними стандартами центральною функцією
Омбудсмена є роль посередника між особою та владою;
♦ Омбудсмен обирається не кваліфікаційною, а простою біль-
шістю голосів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Внести зміни до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини» та інші законодавчі акти України, якими передба-
чити:
♦ Створення регіональних представництв Уповноваженого Вер
ховної Ради з прав людини;
♦ Надання Омбудсмену права законодавчої ініціативи;
♦ Обов’язок здійснення Омбудсменом контролю за узгоджен-
ням українського законодавства з міжнародними документами з
прав людини, учасницею яких є українська держава, та їх ефектив-
ним втіленням;
♦ Обов’язок Омбудсмена широко оприлюднювати свої рішен-
ня, повідомляти про стурбованість тими чи іншими проблемами;
♦ Обов’язок тісної взаємодії Омбудсмена з недержавними гро-
мадськими і правозахисними організаціями;
♦ Створення Громадської Ради при Секретаріаті Уповноваже-
ного;
♦ Обов’язок органів влади надавати впродовж розумного стро-
ку повні відповіді на звернення з описом того, як впроваджуються
рішення, висновки, пропозиції та рекомендації Омбудсмена, або з
поясненням, чому вони не можуть бути впроваджені;
♦ Відповідальність посадових осіб за не реагування на звер-
нення і подання Омбудсмена;
♦ Обов’язок вести інформаційно-просвітницьку діяльність,
спрямовану на конкретні цільові групи населення;
♦ Обов’язок брати участь у розробці програм, які стосуються
викладання і дослідження з питань прав людини, і брати участь у їх
втіленні в школах, університетах та в професійних колах;
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♦ Рішення про обрання і звільнення Омбудсмена вирішується
кваліфікаційною більшістю голосів у парламенті;
♦ Уточнити норму закону про заборону політичної діяльності
Уповноваженого;
♦ Вилучити із законодавчих актів право Омбудсмена виступа-
ти стороною у справах проти органів влади або окремих службовців
як у кримінальних, так і адміністративних судах;
2. Ініціювати прийняття Закону «Про доброчесну поведінку дер
жавних службовців».
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4. Результати аналізу діяльністю інституту
Омбудсмена у період січень–серпень 2008 р.
Нагадуємо, що спостереження за діяльністю Омбудсмена здійс
нювалося через систематичний аналіз відкритих і доступних для
любого громадянина України джерел інформації, а саме: повідом-
лень розміщених на офіційному сайті Уповноваженого, повідомлень
уряду, Верховної Ради, Секретаріату Президента, які стосувалися
питань з галузі прав людини, повідомлень правозахисних організа-
цій та ЗМІ.
Відтак, результати нашого моніторингу відображують бачення
діяльності Омбудсмена через призму доступної громадянському сус-
пільству інформації. І якщо ці результати не в повній мірі відповіда-
ють тому, що насправді робить Омбудсмен, то цим треба завдячувати
ступеню його інформаційної відкритості. А також, є доброю нагодою
для Омбудсмена переглянути, як свою інформаційну політику, так і
методи роботи.

4.1. Провадження Омбудсмена

Цього року виповнилося 10 років з дня заснування в Україні
інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і з цієї на-
годи відбулося грандіозне святкування. Але ми свою розповідь про
діяльність Омбудсмена хочемо почати не з ювілейного святкуван-
ня, а з події, яка стала насправді резонансною в суспільстві, проде-
монструвавши професійність дій українського Омбудсмена в екстре-
мальній ситуації. Мова йде про вирішальну роль Уповноваженого у
звільненні екіпажу захопленого у травні 2008 року поблизу Сомалі
судна під прапором Гібралтару «Леманн Тімбер» з українськими мо-
ряками на борту.
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Після того, як 19 червня 2008 року до Омбудсмена України на
особистому прийомі звернулися родичі Сергія Алимова – одного з
українських моряків, – Ніна Карпачова невідкладно відкрила про-
вадження у справі піратського захоплення судна «Леманн Тімбер» з
українськими моряками на борту. Вона одразу ж провела консуль-
тації із заступником міністра закордонних справ України Олексан-
дром Горіним і Генеральним консулом України в Гамбурзі Андрієм
Мельником, звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хрес-
та з метою здійснення заходів з доставки на борт корабля питної
води, продуктів харчування та медикаментів і встановила прямий
зв’язок з українськими моряками-заручниками, телефонуючи їм
щодня упродовж наступного часу. Омбудсмен зв’язалася з керівни-
ком Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку
Юрієм Сергєєвим, який повідомив, що за дорученням Міністерст
ва закордонних справ України Представництво вийшло на контакт
з неурядовою організацією «Commercial Crime Services,» яка тісно
співпрацює з Міжнародною морською організацією (ІМО) та наді-
лена мандатом на надання практичної допомоги суднам, захопленим
піратами у водах Сомалі. У Commercial Crime Services вважають:
єдиним виходом з кризової ситуації є виконання власником «Ле-
манн Тімбер» висунутих піратами фінансових умов. Також Омбуд-
смен звернулася до Президента України з поданням щодо звільнен-
ня українських моряків, захоплених поблизу Сомалі та до всіх ЗМІ,
яким небайдужа доля моряків з проханням якомога обережніше та
врівноваженіше подавати інформацію про ситуацію, аби ні в якому
разі не нашкодити її розв’язанню. Карпачова закликала журналістів
і широку громадськість країн, громадяни яких опинилися у складі
захопленого екіпажу (в першу чергу України, Росії та Естонії), до-
класти усіх сил для того, щоб вплинути на позицію німецького
судновласника «Леманна Тімбера», що так і не спромігся упродовж
п’яти тижнів виконати свої зобов’язання щодо врятування моряків.
Заклик Омбудсмена знайшов широкий відгук у суспільстві. Тоталь-
не мовчання і бездіяльність щодо звільнення моряків з піратського
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полону у травні змінилося на активні дії з широким і регулярним
висвітленням в пресі кожного кроку в червні і липні. Саме після
втручання у справу українського Омбудсмена були вжиті вирішальні
для звільнення полонених заходи. Практично, інформація про долю
екіпажу впродовж півтора місяців, поки тривав процес, не сходила
з газетних шпальт. За цей час вийшло більше 130 публікацій на да-
ну тему. Боротьба за звільнення моряків завершилася їх успішним
звільненням з піратського полону і поверненням додому. Ніхто у тій
ситуації не задавався питанням чи належить до компетенції Омбуд-
смена справа звільнення моряків з піратського полону, чи цим мали
займатися інші органи влади, такі як МЗС, СБУ тощо.
Випадки піратського захоплення суден з українськими моряка-
ми на борту відбуваються, на жаль, досить часто. І досить давно Ом-
будсмен займається провадженнями такого роду. (Можна пригадати,
що свою діяльність на посаді Омбудсмена Ніна Карпачова почала у
1998 році з провадження у справі звільнення 27 українських моряків
теплохода «Дюбай Валюр» з піратського полону, після чого запро-
понувала уряду України ратифікувати Конвенцію ООН з морського
права 1982 року, якою передбачено об’єднання на національному і
міжнародному рівнях зусиль держав-учасниць цієї угоди у боротьбі
з морським тероризмом, що і було зроблено.) Але даний епізод є
винятковим. Чи не вперше Омбудсмен при здійсненні провадження,
застосував метод максимально можливого рівня відкритості своїх дій,
максимальної поінформованості суспільства, високого рівня співпраці
не тільки з органами влади та міжнародними структурами, але і з засобами масової інформації, громадськістю. Винятковість епізоду поля-
гає у тому, що Омбудсмен, який так діє далеко не завжди, показав,
що він може і вміє бути відкритим, що саме відкритість забезпечує
найкращий результат, як в плані суспільної підтримки дій Уповно-
важеного, навіть якщо ці дії виходять за межі його компетенції, так
і в плані досягнення позитивних результатів. Було б дуже бажаним,
щоб Омбудсмен відстоював права і свободи в Україні так само рішу-
че та у співробітництві з громадськістю і мас-медіа, як він робить це
за її межами.
Почавши з теми проваджень Омбудсмена ми вже доведемо її до
кінця.
Наступний епізод, який варто відзначити не просто за характе-
ристиками фаховості, а й людяності і гуманізму Омбудсмена є йо-
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го діяльність у ситуації, що склалася в західних областях Україні
внаслідок липневої повені і надання допомоги, пов’язаної із захис-
том прав потерпілих від стихійного лиха.
28 липня в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини було
створено оперативний штаб із захисту прав потерпілих у зоні руй-
нівних повеней – в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій,
Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Подаючи
особистий приклад, Омбудсмен і працівники Секретаріату перера-
хували свої одноденні заробітні плати для постраждалих від повені
на не бюджетний рахунок Міністерства праці і соціальної політики
України, відкритий 1 липня 2008 року. Ніна Карпачова, через свій
офіційний сайт, звертається із зверненням до всіх громадян України
зробити посильні благодійні внески на підтримку потерпілих. Цей
вчинок Омбудсмена виявився співзвучним з діями десятків громад-
ських організацій і сотень громадян, які, не чекаючи жодних закли-
ків, почали перераховувати гроші на не бюджетний рахунок Мініс-
терства праці і соціальної політики України, а з 29 липня – через
відкриту за проханням уряду ВАТ «Укртелеком »телефонну лінію.
30 липня Уповноважений з прав людини звернулася з поданням до
прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, в якому запропонувала
передбачити по 100 тисяч гривень грошової допомоги на кожного
загиблого, а не по 100 тисяч на сім’ю загиблого, як передбачалося
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1008-р від 28 липня
2008 року. Дослідивши руйнівні наслідки стихії в Заліщиківському
дитячому санаторії Тернопільської області, Омбудсмен звернулася
на початку серпня за матеріальною підтримкою до уряду для від-
новлення інфраструктури цього лікувально-оздоровчого дитячого
закладу, де на той час перебували хворі діти. Паралельно вона шука-
ла і знаходила альтернативні державним джерела фінансової допомо-
ги постраждалим від повені людям. Так, на її заклик про допомогу
відгукнулося керівництво Компанії «Алюміній України» і перера-
хувало благодійні кошти на рахунки Заліщицького комунального
дитячого санаторію, на які і було здійснено необхідний ремонт за-
кладу. Закликаючи до жорсткого контролю за розподілом державних
та недержавних коштів, які надходять для постраждалих, Н. Карпа-
чова одночасно звертала увагу на потребу безоплатного відновлення
особистих та майнових документів, втрачених багатьма постражда-
лими і за спрощеною процедурою. Заходи, яких вживав Омбудсмен
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для допомоги, пов’язаної із захистом прав потерпілих від стихійного
лиха теж перебували в зоні постійної уваги ЗМІ. За місяць вийшло
близько 200 публікацій присвячених цій темі.
Продовжуючи тему проваджень Омбудсмена, слід сказати, що
крім двох резонансних справ, про які мова йшла вище, з січня по
серпень 2008 року нам вдалося відслідкувати за доступними дже-
релами ще 14 відкритих Омбудсменом нових проваджень. Ми пере-
конані, що це далеко не повний перелік справ, за якими було від-
крито провадження Омбудсмена, адже, згідно статистичним даним
наведеним у першому розділі доповіді, можна побачити, що в рік
Омбудсмен відкриває від однієї до трьох тисяч проваджень, тобто за
півроку їх буває не менше 500. Важко зрозуміти, якими критерія-
ми керується Уповноважений, оприлюднюючи інформацію про одні
провадження, при цьому не згадуючи про інші і навіть не наводячи
дані про загальну кількість відкритих ним проваджень, але можна
сказати, що відкрито Уповноважений інформує приблизно тільки про
3 відсотки здійснюваних ним проваджень.
У зв’язку з відсутністю доступу до повної інформації щодо кіль-
кості проваджень здійснених Омбудсменом у першому півріччі 2008
року ми змушені аналізувати ті дані, які вдалося зібрати. При цьому,
слід пам’ятати, що моніторинг здійснювали представники громад-
ських і правозахисних організацій, які й самі зверталися до Ом-
будсмена, а отже, володіють інформацією трохи більшою, ніж інші
громадяни.
На загал, за доступними джерелами, ми можемо говорити, що у
першій половині 2008 року у провадженні Омбудсмена знаходилася
22 справа. З них 16 проваджень були відкриті у 2008 році і 6 – у
попередні роки. Із 6 відомих нам проваджень відкритих у попередні
роки два закінчилися в цьому році поновленням прав заявників. Це
справа Льоми Сусарова і справа двох українок, які відбували трива-
лий термін покарання у російській в’язниці.
Льома Сусаров – чеченській біженець, який, шукаючи притулку
в Україні, потрапив до в’язниці. Його затримали правоохоронні ор-
гани України, готуючи до екстрадиції на вимогу російської сторони.
Провадження у справі Сусарова Омбудсмен відкрила у липні 2007
року. У боротьбі за звільнення і передачу Сусарова третій стороні
Секретаріат Омбудсмена співпрацював з його адвокатом Олегом Ле-
вицьким і Управлінням Верховного комісара з прав біженців ООН
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(УВКБ ООН). Автономно від Омбудсмена, але спільно з адвокатом
Сусарова діяли громадські організації, неодноразово проводячи
гучні акції протесту проти екстрадиції шукача притулку зі стату-
сом біженця. Влітку 2008 року за рішенням суду Льома Сусаров був
звільнений з-під варти, відвезений до аеропорту, звідки він відбув до
третьої безпечної для нього країни.
Справа двох українок, які у 2005 році були засуджені і відбува-
ли покарання в РФ, знаходилася у провадженні Омбудсмена майже
увесь термін покарання. З допомогою російського Омбудсмена Ні-
на Карпачова добилася умовно-дострокового звільнення для однієї
жінки і відтермінування виконання вироку для другої. Їх звільнили
наприкінці 2007 року, але повідомлення про це з’явилося на сайті
українського Уповноваженого у січні 2008 року.
Ще у чотирьох з шести відкритих у попередні роки справах, про
які інформувала цього року прес-служба Омбудсмена, провадження
тривають. Це справи:
♦ Вікторії Мамонової – українки, що відбуває великий термін
ув’язнення у таїландській тюрмі (зараз розглядається подання про
помилування, направлене Таїландському королю українським Пре-
зидентом на прохання Омбудсмена);
♦ Справа Віктора Шарабанова, засудженого в Китаї на 11
років позбавлення волі (розглядається питання про його передачу
українській стороні);
♦ Справа загиблого в ДТП правозахисника Юрія Мурашова
(4 червня 2008 року Апеляційний суд міста Києва скасував виправ-
дувальний вирок Подільського районного суду столиці і направив
справу на новий розгляд);
♦ Справа про доведення до самогубства 40-річної Наталії Ко-
белєвої, яка внаслідок незаконних дій міської влади Алушти була
позбавлена єдиного джерела існування її сім’ї – невеличкої земель-
ної ділянки (Алуштинська міська рада визнала у судовому процесі
незаконним своє рішення про надання земельної ділянки «СК
«Алустон-98» у 2002 році. Проте господарські суди тривають).
Із 16-и відомих нам відкритих проваджень у 2008 році три закін-
чилися поновленням порушених прав заявників. Серед них:
♦ справа затриманого правоохоронними органами України шу-
кача притулку з Росії Михайла Гангана (провадження було відкрито
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Омбудсменом в січні 2008 року за зверненням Вінницької правоза-
хисної групи і успішно завершено літом 2008 року.);
♦ Справа молодої мешканки Кіровоградської області Світлани
Дятлової, матері трьох дітей, яка внаслідок лікарської помилки була
шість років прикута до ліжка, твердо стала на ноги після двотижне-
вого лікування у Київській міській клінічній лікарні № 9. Одужан-
ня жінки стало можливим завдяки об’єднаним зусиллям Омбудсме-
на і столичних нейрохірургів;
♦ Провадження у справі піратського захоплення судна «Ле-
манн Тімбер» з українськими моряками на борту (про нього йшлося
вище);
Тривають провадження ще по таким тринадцяти справам:
♦ справа 9-и річного Івана Кейвана з с. Підпечери Тисмениць-
кого району Івано-Франківської області, який постраждав від силь-
ного ураження струмом на трансформаторній підстанції, розташо-
ваній поруч з футбольним полем, де грають діти. Це провадження
відкрите Омбудсменом в кінці січня 2008 року у відповідь на відкрите
звернення до Уповноваженого Української Гельсінської спілки прав
людини (УГСПЛ) з вимогою захисту прав і проведення незалежного
розслідування трагічного випадку, що стався з 9-літнім хлопчиком.
Отримане від правозахисників звернення Омбудсмен направила до
Генеральної прокуратури України і Міністерства охорони здоров’я.
Тримаючи на постійному контролі рух справи, УГСПЛ в лютому
2008 року отримала повідомлення з Генеральної прокуратури про
те, що вона визнала порушення в розслідуванні справи Кейвана.
Слідство у справі відновлено. За дорученням Міністерства охорони
здоров’я управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної
зобов’язувалося забезпечити дитину обстеженням та лікуванням
згідно з рекомендацією спеціалістів); таким чином, провадження
Омбудсмена у справі Кейвана полягало у перенаправленні ним звер-
нення правозахисників до відповідних органів.
♦ Справа екс-міністра транспорту та зв’язку Миколи Рудь-
ковського, затриманого правоохоронними органами 9 лютого 2008
року за звинуваченням у розкраданні коштів в особливо великих
розмірах під час здійснення приватної поїздки літаком за маршру-
том «Київ–Париж–Київ»; в жовтні 2008 року суд направив справу
щодо М.Р удьковського на повторний розгляд;
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♦ Провадження, пов’язане із захистом прав потерпілих від
стихійного лиха на Прикарпатті;
♦ Справа ошуканих вкладників групи «Еліт-Центр»;
♦ Справа про загибель учениці Олександрійської загальноос-
вітньої школи-інтернату що в Кіровоградській області;
♦ Справа моряків українського судна «Нафтогаз-67,» що за-
тонуло внаслідок зіткнення з китайським сухогрузом 23 березня в
акваторії Сянгана;
♦ Справа за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень ко-
ординатору Вінницької правозахисної групи Дмитру Гройсману та
за фактом збройного нападу на Сергія Мартіяна – члена громадсь-
кої організації «Власники майнових та земельних паїв села;»
♦ справа за інцидентом, що стався на Графській пристані у
м. Севастополі;
♦ Справа про порушення конституційних прав громадян на
мирні зібрання працівниками управління юстиції та органів внут-
рішніх справ Комінтернівського району Одеської області, під час
липневої акції протесту проти проведення міжнародних військових
навчань «Сі-Бриз-2008,» яку проводила обласна організація Прогре-
сивної соціалістичної партії України у селищі Чорноморське, побли-
зу автошляху Одеса – Миколаїв;
♦ Провадження за інцидентом, що стався з фотокореспонден-
том Національного інформаційного агентства «Укрінформ» Ігорем
Ткаченком при виконанні ним професійних обов’язків на стадіоні
Донецького регіонального спортивного комплексу «Олімпійський».
Звертає на себе увагу, що поміж оприлюдненої прес-службою
Омбудсмена інформації щодо проваджень Уповноваженого є два
повідомлення щодо провадження стосовно шукачів притулку в Ук-
раїні (справа Гангана і справа Сусарова). У зв’язку з цим, логічним
було очікування правозахисної спільноти на відкриття Омбудсме-
ном провадження по факту брутальної екстрадиції з України в бе-
резні цього року 11 шукачів притулку тамільського походження зі
Шрі-Ланки. Та Омбудсмен жодного разу, жодним словом не обмо-
вився про цю справу навіть після того, як Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців в України, представники ООН і
«Міжнародної Амністії» засудили дії української влади, висловивши
стурбованість брутальним порушення Україною Конвенції ООН про
статус біженців 1951 року, яке відбувається не вперше. Нагадаємо,
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що у березні 2006 року Україна примусово повернула на Батьків-
щину 11 шукачів притулку з Узбекистану. Тоді Омбудсмен рішуче
засудив дії влади. Контраст між реакцією Омбудсмена на екстра-
дицію 11 шукачів притулку з Узбекістану у 2006 році і екстрадицію
11 шукачів притулку зі Шрі-Ланки у 2008 році вражає і, очевидно,
потребує роз’яснень з боку самого Уповноваженого.
ВИСНОВКИ

1. У першому півріччі 2008 року на прикладі звільнення моряків
з піратського полону Омбудсмен продемонстрував вміння брати на
себе відповідальність і ефективно діяти в екстремальних ситуаціях
навіть у тих сферах, які знаходяться поза межами його компетенції;
Серед відслідкованих моніторинговою групою 22 проваджень,
тільки два здійснювалися прозоро і відкрито із залученням ЗМІ;
Загальна кількість проваджень, здійснених у першому півріччі
2008 року невідома, як і невідомі їх результати;
Незрозумілими є критерії, за якими Омбудсмен відкриває про-
вадження за одними справами і не бере до розгляду аналогічні, як у
випадку з екстрадицією шукачів притулку зі Шрі-Ланки.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для покращення комунікації з суспільством налагодити ви-
пуск щомісячних Бюлетенів, які будуть висвітлювати діяльність Ом-
будсмена.

4.2. Про моніторинг Омбудсменом дотримання прав людини
у січні–серпні 2008 року

Крім роботи зі зверненнями громадян і відкриття проваджень
український Омбудсмен здійснює моніторинг дотримання прав лю-
дини в Україні. З нечисельних і несистематичних парламентських
доповідей Омбудсмена все ж видно, що ця робота проводиться Сек-
ретаріатом систематично але, на жаль, її результати майже ніколи не
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представляються громадськості навіть через офіційний сайт Упов-
новаженого.
Так, за доступними джерелами інформації про моніторинг Ом-
будсменом дотримання прав людини в Україні нам відомо тільки
те, що у період з січня по серпень 2008 року Секретаріатом було
здійснено 2 комплексних перевірки: одна за наслідками моніторин-
гу дотримання прав людини в Кіровоградській області, друга – за
наслідками моніторингу дотримання прав осіб, позбавлених волі
в Автономній Республіці Крим. Також відомо, що Омбудсмен вів
спостереження за дотриманням прав виборців під час виборів ме-
ра Києва і те, що представники Омбудсмена брали участь у роботі
урядової комісії, моніторингу проведення аварійно-рятувальних за-
ходів та наданні своєчасної допомоги рідним і близьким потерпілих
в результаті аварії на шахті імені Карла Маркса в місті Єнакієвому
Донецької області.
Цікавим є порівняння висвітлення двох комплексних перевірок
прес-службою Уповноваженого. Стосовно комплексної перевірки
стану дотримання прав і свобод людини в Кіровоградській області,
що проходила в березні 2008 року, прес-служба Омбудсмена пові-
домила про те, що ця перевірка була проведена представниками
Уповноваженого за наслідками моніторингу звернень громадян цієї
області до Омбудсмена і за дорученням останнього. Підставою для її
здійснення стало трикратне збільшення у 2007 році кількості звер-
нень жителів Кировоградщини до Омбудсмена, серед яких перева-
жали звернення соціально-економічного спрямування (42 відсотки
від загальної кількості), які стосувалися захисту права на своєчасне
одержання винагороди за працю; призначення та перегляду пенсій;
права власності на землю; права споживачів на якісну і безпечну
продукцію та послуги. Також повідомлялося про збільшення кіль-
кості звернень щодо порушення таких громадянських прав, як права
на справедливий розгляд справ у судах, в тому числі на оскарження
дій суддів, права на належне розслідування кримінальної справи, а
також медично-санітарного забезпечення осіб, позбавлених волі.
Висвітлюючи подію, прес-служба Омбудсмена детально розпові-
ла про зустрічі представників Омбудсмена з мешканцями області,
представниками влади, мас-медіа, особами, позбавленими волі.
Вона повідомила, що за наслідками перевірки Омбудсмен відкрила
провадження у справі загибелі учениці Олександрійської школи-ін-
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терната і узяла на особистий контроль історію Світлани Дятлової.
При цьому жодної інформації власне про результати самої перевірки
так і не було представлено. Повідомлення про комплексну перевірку
Кіровоградської області закінчувалося словами: «За результатами
комплексної перевірки роботи зі зверненнями громадян у Кіровоградській області Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова підготувала
відповідні подання до органів державної влади». Подібною є і роз-
повідь про участь представників Уповноваженого у роботі урядової
комісії, моніторингу проведення аварійно-рятувальних заходів та
наданні своєчасної допомоги рідним і близьким потерпілих в ре-
зультаті аварії на шахті імені Карла Маркса в місті Єнакієвому До-
нецької області.
Зовсім інакше була висвітлена інформація про перевірку у спе-
цустановах міліції Автономної Республіки Крим, міст Севастополя
та Одеси, що проходила в серпні 2008 року. Ось цитати з інформа-
ційного повідомлення про результати перевірки спецустанов півдня
України:
– «Результати свідчать про те, що громадян, які лише підозрюються у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення,
продовжують тримати в ІТТ в умовах, що принижують людську гідність і за міжнародними стандартами вважаються одним
із видів катувань»;
– «найгіршими залишаються умови перебування людей у сумнозвісному ізоляторі тимчасового тримання міста Севастополя…
У камерах, особливо в підвальному приміщенні, – сморід, антисанітарія, практично немає свіжого повітря та денного світла.
Стіни, як і багато років тому, зроблені «під шубу,» підлога в усіх
камерах – бетонна, санвузли не відокремлені, в аварійному стані
електропроводка, відсутні лави для сидіння, а також – полиці
для зберігання особистих речей тощо. У кожній другій камері
необладнані індивідуальні спальні місця, не замінено дерев’яні настили, ув’язненим не видаються ні матраци, ні постільна білизна, ні ковдри. Попри визначений ліміт наповнення установи на
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82 особи, щоденно нинішнього року в ІТТ трималося в середньому
по 112 осіб, кожен п’ятий з яких – понад 10 діб. Як і в попередні
роки, ув’язнені (в т.ч. жінки) змушені спати по черзі, оскільки
в камерах встановлено тільки 52 спальних ліжка» і так далі.
Інформаційне повідомлення закінчується словами: «Ці та інші
факти, виявлені під час перевірок, змушують Уповноваженого з прав людини звернутися з поданням до Президента країни, аби нарешті покласти
край нелюдському поводженню з ув’язненими в ІТТ міста Севастополя».
Звертає на себе увагу, що Омбудсмен звернувся до Президен-
та із закликом нарешті покласти край нелюдському поводженню з
ув’язненими в ІТТ м. Севастополя вже після того, як Міністерством
внутрішніх справ було вжито ряд заходів для покращення умов пе-
ребування в ІТТ затриманих. Так ще в липні 2008 року на колегії
Міністерства внутрішніх справ були представлені результати моні-
торингу дотримання прав осіб, які затримані та перебувають в спе-
цустановах міліції. На колегії констатувалося, що, станом на липень
2008 року, майже в усіх областях були виділені додаткові кошти на
проведення поточного та капітального ремонту ІТТ, а також в усіх
областях було покращене матеріально-технічне забезпечення ІТТ
шляхом закупівлі постільної білизни, столових приборів, матраців,
медичних препаратів. В усіх областях закуплені кварцові лампи. Від-
соток забезпеченості – від 50 до 100%. Після колегії 25 липня 2008 р.
та за рекомендаціями помічників Міністра з прав людини ДГБ МВС
України видало вказівку щодо обладнання робочих місць чергових
в коридорах ІТТ. Йде процес встановлення телефонів довіри для за-
триманих та заарештованих осіб, які перебувають в спецустановах
міліції. Однак ситуація з встановленням телефонів коливається від
100-відсоткового забезпечення в Луганській області до повної від-
сутності таких телефонів в Автономній Республіці Крим.
Висновки Омбудсмена про незмінність ситуації в ІТТ півден-
них регіонів України суперечать повідомленню МВС і породжують
сумнів у його обізнаності в ситуації. Водночас відомо, що умови
утримання в ІТТ в Севастополі залишаються найгіршими на пів-
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дні країни, оскільки кошти на добудову нового ІТТ бюджетом так
і не були виділені, а покращити умови в старому ІТТ практично
неможливо.
Два повідомлення про дві перевірки, здійснені і підготовлені однією
інституцією, є абсолютно різними по своїй інформаційній насиченості.
При цьому друга – базується на застарілих даних в викликає сумніви
щодо об’єктивності висновків.
Ми не знаємо, якою є структура Секретаріату Уповноваженого,
але припускаємо, що моніторингом дотримання прав і свобод люди-
ни в регіонах і моніторингом дотримання прав осіб позбавлених волі
займаються різні Департаменти Секретаріату. Можливо, причиною
нерівноцінності інформаційних повідомлень прес-служби Омбуд-
смена є відсутність єдиних критеріїв висвітлення інформації і на її
якості позначається те, що їх готують фахівці різного ґатунку. Безу-
мовно, усе це тільки здогадки. І їх можна продовжувати розвивати
на ґрунті непрозорості питань організації роботи Секретаріату.
Моніторинг Омбудсмена стану дотримання конституційних
прав на вільне волевиявлення під час дострокових виборів мера
Києва і членів Київської міської ради теж залишився для громади у
недоконаному часі, так як його кінцеві підсумки не були публічно
озвучені.
14 травня Секретаріат Омбудсмена, з метою парламентського
контролю за дотриманням права громадян на вільне волевиявлення,
оголосив про відкриття «гарячої лінії», на яку можна повідомляти
про порушення виборчих прав. 23 травня (за два дня до виборів)
на офіційному сайті Уповноваженого з’явилося повідомлення про
те, що Омбудсмен стурбований можливістю масового порушення
прав виборців під час позачергових виборів. Зокрема, у повідомлен-
ні зверталася увага на те, що із-за відсутності єдиного Державного
реєстру виборців під загрозою реальне забезпечення конституцій-
них виборчих прав громадян. Висловлювалися застереження щодо
неминучості брутального порушення виборчого права громадян, які
мешкають у столиці, зокрема у гуртожитках, але не мають реєст-
рації за місцем реального проживання, а тому відсутні у списках
виборців. Говорилося про недосконалість списків: наявність в них
«мертвих душ», помилок, дублювань тощо. Критикувалися внесені
зміни до виборчого законодавства із-за яких громадяни не мають
можливості напередодні й у день виборів поновити свої виборчі пра-
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ва у разі порушення, зокрема за невнесення до списків виборців.
Висловлювалася тривога щодо можливості реалізації виборчих прав
осіб похилого віку, інвалідів, тяжко хворих, у тому числі й тих, хто
перебуває у лікарнях. І повідомлялося, що 25 травня в усіх районах
м.К иєва та виборчих штабах представники Уповноваженого безпо-
середньо здійснюватимуть моніторинг дотримання конституційних
прав виборців столиці України. Це була остання інформація щодо
моніторингу Омбудсменом стану дотримання конституційних прав
на вільне волевиявлення під час дострокових виборів мера Києва і
членів Київської міської ради. Більше Секретаріат Уповноваженого
не повертався до цієї теми.
Моніторинг – не самоціль, а засіб контролю. Суспільство вправі
було почути, але так і не почуло узагальнюючих підсумків спосте-
режень Омбудсмена щодо дотримання виборчих прав громадян під
час проведення позачергових виборів міської влади Києва. Підсумки
підбив і оприлюднив Комітет виборців України. Це зробили партій-
ні аналітики. Але цього не зробив Омбудсмен.
ВИСНОВКИ

1. Омбудсмен епізодично і не повно інформує про здійснювані
ним моніторинги дотримання прав людини;
2. Публічно оголошуючи про початок моніторингу і закликаючи
громадян телефонувати на «гарячу лінію», він не доводить справу до
кінця і не інформує суспільство про результати моніторингу, як це
було під час виборів мера Києва;
3. «Гарячі лінії» Секретаріату Уповноваженого важко доступні.
Часто додзвонювачі спілкуються з автовідповідачем і не можуть от-
римати потрібної консультації;
4. Відсутні аналітичні висновки і пропозиції, щодо стратегіч-
них, системних заходів, спрямованих на покращення становища з
дотриманням чи захистом прав людини і основоположних свобод.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. На офіційному сайті Уповноваженого створити окрему рубри-
ку «Моніторинг дотримання прав людини», де систематично і повно
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викладати інформацію про результати комплексних перевірок, акти
реагування за цими перевірками та відповіді на них представників
влади;
2. Покращити роботу «гарячої лінії», залишивши автовідповідач
тільки на позаробочі години і вихідні дні.

4.3. Ініціювання Омбудсменом питань, пов’язаних
з дотриманням прав людини (січень–серпень 2008)

Ініціювання Омбудсменом питань, пов’язаних з дотриманням
прав людини є дуже важливою функцією Уповноваженого, спрямо-
ваною на виконання вимог ст. 3 Закону України про Уповноважено-
го, зокрема, стосовно:
– захисту прав і свобод людини і громадянина, проголошених
Конституцією України, законами України та міжнародними
договорами України;
– додержання та повага до прав і свобод людини і громадяни-
на органами влади усіх рівнів; запобігання порушенням прав
і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;
– сприяння приведенню законодавства України про права і сво-
боди людини і громадянина у відповідність з Конституцією
України, міжнародними стандартами у цій галузі;
– поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробіт-
ництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
– запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації
людиною своїх прав і свобод; сприяння правовій інформованос-
ті населення та захист конфіденційної інформації про особу.
Незважаючи на те, що український Омбудсмен позбавлений
права власної законодавчої ініціативи (сподіваємося, що це станови-
ще буде зрештою виправлено і через зміни, внесені до законодавства,
Омбудсмен отримає таке право), він все ж має можливості досить
ефективно просувати свої ініціативи завдяки положенням закріпле-
ним у ст.ст. 13, 15 Закону про Уповноваженого і ст. 188-19 Кодексу
адміністративного судочинства України, тобто завдяки праву не-
відкладного прийому вищими посадовими особами держави, праву
внесення актів реагування до будь-яких органів влади і до Консти-
туційного Суду України, праву притягнення до відповідальності за
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невиконання законних вимог Уповноваженого. Ми не пригадуємо,
щоб Омбудсмен хоч раз скористався правом, наданим йому ст. 188-19
Кодексу адміністративного судочинства України, але правами, нада-
ними ст.ст. 13 і 15 Закону про Уповноваженого він користується пос-
тійно. Спробуємо проаналізувати, наскільки ефективно Омбудсмен
ініціює питання, пов’язані з дотриманням прав людини.
У січні 2008 року Омбудсмен вніс пропозиції до проекту Програ-
ми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для
людей, а не для політиків», адресувавши їх вищим посадовим особам
держави – Президенту, Прем’єр-міністру та Голові Верховної Ради
України. Запропоновані доповнення стосувалися головним чином
змісту соціальної політики уряду, яка, на переконання Омбудсмена,
повинна бути спрямованою на подолання бідності і посилення со-
ціального захисту людей. Для цього Омбудсмен пропонував:
1) перебудувати систему соціального захисту населення;
2) завершити введення персоніфікованого обліку осіб, які ма-
ють право на пільги, а також запровадити облік реалізованих пільг;
3) визначити фактичні розміри бюджетних витрат на забезпе-
чення соціального захисту;
4) вжити заходів щодо ліквідації заборгованості із заробітної
плати;
5) прийняти новий Трудовий кодекс України;
6) розробити та прийняти законодавчі і нормативно-правові
акти щодо формування та розміщення державного замовлення на
підготовку кадрів, залучити роботодавців до участі в освітніх про-
грамах тощо;
7) розробити механізм забезпечення соціальним житлом осіб,
які мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування;
8) розробити Державну програму житлового будівництва, в якій
передбачити, зокрема, розділ про забезпечення громадян житлом со-
ціального призначення;
9) сприяти ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів та
Факультативного протоколу до неї. Для покращення соціального за-
хисту осіб із особливими потребами уряду пропонувалося створити
умови для забезпечення об’єктивного визначення групи інвалідності
та ступеня втрати працездатності, забезпечити інвалідів протезно-
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ортопедичними засобами та засобами пересування, санаторно-ку-
рортним лікуванням, ліками, спеціальним автотранспортом;
10) на законодавчому рівні забезпечити підвищення ролі, роз-
ширення функцій та закріплення незалежності Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
11) підготувати проект Закону України «Про статус і соціальний
захист постраждалих на виробництві та членів їхніх сімей»;
12) внести зміни до п. 12.19 Галузевої угоди щодо захисту прав
кожного з батьків у разі загибелі їхньої дитини – працівника на
виробництві – на одноразову допомогу (у розмірі трьох середньомі-
сячних заробітків), незалежно від місця їхнього проживання;
13) ратифікувати Конвенцію МОП № 174 про запобігання знач-
ним промисловим аваріям 1993 року та № 176 про безпеку та гігієну
праці на шахтах 1995 року;
14) створити потужну державну міграційну службу – спеціалі-
зований орган у справах міграції, статус якого належить закріпити в
Законі України «Про основні засади державної міграційної політики
України»;
15) розробити Концепцію реформування адміністративно-тери-
торіального устрою і місцевого самоврядування, провести її широке
громадське обговорення і після цього – внести на розгляд Верховної
Ради України;
16) переглянути концепцію реформування прокуратури. Віднес-
ти органи прокуратури до судової гілки влади, на яку покладаються
функції захисту прав людини та громадянина, інтересів держави і
суспільства;
17) прийняти державну програму реабілітації населених пунктів
і територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи;
18) надати регіонам реальну економічну самостійність, зокрема,
щодо формування місцевих бюджетів, налагодження зовнішніх еко-
номічних відносин;
19) Омбудсмен висловив свою позицію щодо вступу України до
НАТО.
Майже половина внесених Омбудсменом пропозицій до проек-
ту Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а саме 47,4%
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стосувалися потреби внесення змін до українського законодавства
(див. п.п. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 31, 6% пропозицій стосувалися
інших заходів спрямованих на збільшення захищеності соціальноекономічних прав громадян (див. п.п. 1, 2, 3, 4, 7, 18) і близько 14%
пропозицій були спрямовані на підвищення якості захисту грома-
дянських прав (див. п.п. 14, 15, 16).
Деякі ініціативи Омбудсмена повторювали те, що вже робилося
урядом. Наприклад, у питанні забезпечення соціально-економічних
прав Омбудсмен пропонував розробити Державну програму житло-
вого будівництва, в якій передбачити, зокрема, розділ про забез-
печення громадян житлом соціального призначення, тоді як така
програма вже була розроблена урядом наприкінці 2007 року і розра-
хована на виконання у 2009–2012 роках.
Пропозиція Омбудсмена перебудувати систему соціального за-
хисту населення пролунала після того, як уряд, у доповненні до
власної програми від 10 січня 2008 року, вже запланував повністю
перебудувати систему соціального захисту населення і забезпечити
передбачене законодавством фінансування соціальних програм.
Про необхідність вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості
із заробітної плати мова велася завжди і усіма урядами. На цей раз
Президент і уряд заговорили про потребу ліквідації заборгованості
пізніше за Омбудсмена. (Свою пропозицію Омбудсмен вніс до уряду
і Президента 14 січня. Президент заявив про необхідність ліквідації
заборгованості 31 січня 2008 року і визначив термін – 8 місяців.
4 травня прем’єр-міністр повідомила про заходи, які вживає уряд
для ліквідації заборгованості із заробітної плати). Але, так як не-
має підтверджень, що дії високих посадовців наступили внаслідок
ініціатив Омбудсмена, можна скоріше говорити про спільність поглядів керівництва держави і Омбудсмена щодо пріоритетності соціального напрямку державної політики.
Є підтвердження того, що Омбудсмен був почутий владою у пи-
танні потреби підвищення рівня безпеки шахтарської праці. Ці пи-
тання Омбудсмен піднімала декілька разів: в січні 2008 року, подаю-
чи пропозиції до проекту Програми діяльності уряду; в лютому під
час особистої зустрічі з прем’єр-міністром України (6 лютого). По-
чули ж Омбудсмена тільки після додаткової спеціальної заяви, зроб-
леної ним 17 червня 2008 року після аварії на шахті ім. К. Маркса в
Єнакієве, де на момент вибуху в шахті перебували 37 гірників, всу-
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переч забороні державного гірничого нагляду на видобуток вугілля у
цій шахті. 15 серпня 2008 року перший віце-прем’єр міністр Украї-
ни О. Турчинов повідомив Уповноваженому, що підняті ним питан-
ня розглянуті Держгірпромнаглядом, Мін’юстом, Мінвуглепромом,
Мінпраці, МНС та Держкомпідприємництвом і перебувають на пос-
тійному контролі уряду. А 2 вересня Президент підписав закон «Про
підвищення престижності шахтарської праці», прийнятий Верховною
Радою напередодні її чергового/позачергового розпуску. Саме черго-
ва політична криза, що знову охопила парламент, стала на заваді ре-
алізації ще однієї ініціативи Омбудсмена – внесення змін до Кодек-
су України про адміністративні правопорушення із запровадженням
апеляційного та касаційного порядку оскарження постанов місцевих
судів безпосередньо фізичною особою. З цією пропозицією Упов-
новажений звернувся у квітневому поданні до Президента України
про захист права людини на оскарження судових рішень у справах
про адмінправопорушення і глава держави доручив Національній
комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права
розробити відповідний законопроект. 18 червня 2008 міністр юсти-
ції України М. Онищук, що є одночасно головою зазначеної комісії,
подав підготовлений комісією законопроект до Кабінету Міністрів
України. 19 червня. КМУ на своєму засіданні погодився з запропо-
нованою редакцією проекту закону і в парламенті було зареєстровано
цей законопроект за № 2682.
Через ту ж парламентську кризу не просунулися далі Коміте-
ту Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці і
пропозиції Уповноваженого до проекту Трудового кодексу України,
який вже готувався до розгляду на пленарному засіданні Верховної
Ради України.
На неузгодженість позицій уряду і Президента наштовхнулося
неодноразово ініційоване Омбудсменом питання створення в Ук-
раїні міграційної служби. 18 червня 2008 року Кабінет Міністрів
України прийняв постанову «Деякі питання державного управлін-
ня у сфері міграційної політики», якою передбачалося створення
міграційної служби на базі Міністерства внутрішніх справ. Але ні
Омбудсмен, ні Президент України не підтримали пропозиції уря-
ду. Вони (кожен окремо) звернулися до Конституційного Суду з
поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом
документа.
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Таким чином, з 19-и висунутих Омбудсменом пропозицій щодо доповнень до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України
і представлених керівництву держави, цього року влада відреагувала
тільки на три: питання підвищення рівня безпеки шахтарської праці; питання створення міграційної служби і питання внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Деякі пропозиції Омбудсмена, зокрема, ліквідувати заборгованості по заробітній платі та перебудувати систему соціального захисту населення України, повторювали
вже заплановані заходи уряду.
Крім 19 пропозицій, висловлених Омбудсменом у поданні від 14
січня, ми розшукали з інформаційних повідомлень ще 16 питань,
які піднімалися Уповноваженим у першому півріччі 2008 року.
На жаль, не можна сказати, що Омбудсмен проявляв велику на-
полегливість у просуванні ініційованих ним питань. (див. таблицю
№ 5).

Таблиця № 5. Питання дотримання і захисту прав людини,
які піднімалися Омбудсменом поза межами здійснюваних ним
проваджень (січень – серпень 2008)
Як ми можемо побачити з даних наведених у таблиці № 5,
65,7% питань (23 з 35-и) Омбудсменом піднімалося тільки один раз.
Дванадцять питань з 35-и піднімалися двічі, що становить 34,5%. І
єдиним питанням, яке Омбудсмен піднімав і обговорював на різних
рівнях досить часто (а саме 8 разів) є створення міграційної служби
України.
З відповідними поданнями до вищих органів української влади
Омбудсмен звертався усього 6 разів, що становить 17,1% від інших
зафіксованих форм ініціювання питань пов’язаних із дотриманням
чи захистом прав людини. За півроку він направив:
♦ подання Президенту, прем’єр-міністру і Голові Верховної Ра-
ди від 14 січня 2008 року щодо пропозицій і доповнень до проекту
державної програми діяльності Кабінету Міністрів України;
♦ подання Президенту України щодо посиленого праврвого за-
хисту осіб з обмеженими можливостями від 21 січня 2008 року;
♦ подання прем’єр-міністру України від 6 лютого 2008 року
щодо комплексу заходів для запобігання порушенням прав праців-
ників вугільної галузі;
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¬ÅÏ½ÊÊÜ ÊÓÆË¿½Ê
«É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ

®ÌËÎ¾ ÊÓÛ¿½ÊÊÜ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï

¬ÅÏ½ÊÊÜ ÌÁÊÜÏÂ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ Ä §ËËÍÁÅÊ½ÏËÍËÉ
ÌÍËÂÇÏ¿ «® ¿ °ÇÍ½Ê
¨Û¾ËÉÅÍËÉ §ËÌ½É, ÜÇ½
¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 25 ÈÅÌÊÜ 2008
ÍËÇÐ

¡ËÇÐÉÂÊÏ ÊÂ Í½ÏÅÑÇË¿½ÊÅÆ.
24 ¿ÂÍÂÎÊÜ 2008 ÍËÇÐ Ð ÕÏ½¾-Ç¿½ÍÏÅÍ
««ª Ð ªÙÛ-¦ËÍÇÐ
¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ ÇÏËÍ

19 ÔÂÍ¿ÊÜ 2008 ÍËÇÐ Ð ÂÍÒË¿ÊÆ ½Á
Ä½ÍÂÎÏÍË¿½ÊË ¿ÁÌË¿ÁÊÅÆ Ä½ÇËÊËÌÍËÂÇÏ Ä½  2682.

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ
ª½ÌÍ½¿ÈÂÊÊÜ 28 ¾ÂÍÂÄÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÀËÈË¿ §ËÉÏÂÏÐ
ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ Ä
ÌÅÏ½ÊÙ ÎËÓ½ÈÙÊË ÌËÈÏÅÇÅ Ï½ ÌÍ½Ó . .²½Í
ÌÍËÌËÄÅÓ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
¯ÍÐÁË¿ËÀË ÇËÁÂÇÎÐ

ÊÕ Á «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
ÎÌÍÜÉË¿½Ê Ê½ ÌÍËÎÐ¿½ÊÊÜ
ÊÓ½ÏÅ¿Å

ÌËÁ½ÊÊÜ ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏÐ
ªÂ ¿ÁËÉË
ÌÍË Ä½ÒÅÎÏ ÌÍ½¿½ ÈÛÁÅÊÅ Ê½ ËÎÇ½ÍÃÂÊÊÜ ÎÐÁË¿ÅÒ ÍÕÂÊÙ Ð ÎÌÍ½¿½Ò
ÌÍË ½ÁÉÊÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ.

3. ®ÌÍÅÜÏÅ Í½ÏÅÑÇ½Ó §ËÊ- ¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊ¿ÂÊÓ ««ª ÌÍË ÌÍ½¿½ Ê¿½ÈÁ¿ Ï½ ±½ÇÐÈÙÏ½ÏÅ¿ÊËÀË Ï½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
ÌÍËÏËÇËÈÐ ÁË ÊÂ.
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ

2. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ¿ÊÂÎÂÊÊÜ ÄÉÊ
ÁË §ËÁÂÇÎÐ °ÇÍ½ÊÅ ÌÍË
½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿Ê ÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ Ä ÉÂÏËÛ Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÌÍ½¿½ ÈÛÁÅÊÅ Ê½
ËÎÇ½ÍÃÂÊÊÜ ÎÐÁË¿ÅÒ ÍÕÂÊÙ Ð ÎÌÍ½¿½Ò ÌÍË ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿Ê ÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ.

1. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ¿ÃÅÏÅ Ä½ÒËÁ¿ ¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÖËÁË ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÊË¿ËÀË
¯ÍÐÁË¿ËÀË ÇËÁÂÇÎÐ °ÇÍ½ÊÅ Ï½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
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4. ½ÏÅÑÇÐ¿½ÏÅ §ËÊ¿ÂÊÓÛ
©«¬  174 ÌÍË Ä½ÌË¾À½ÊÊÜ ÄÊ½ÔÊÅÉ ÌÍËÉÅÎÈË¿ÅÉ ½¿½ÍÜÉ 1993 ÍËÇÐ Ï½
 176 ÌÍË ¾ÂÄÌÂÇÐ Ï½ ÀÀÊÐ ÌÍ½Ó Ê½ Õ½ÒÏ½Ò 1995
ÍËÇÐ»
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¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
21 ÎÔÊÜ 2008 ÍËÇÐ ªÊ½
§½ÍÌ½ÔË¿½ ¿ÊÂÎÈ½ ÌËÁ½ÊÊÜ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½
°ÇÍ½ÊÅ ÖËÁË ÌËÎÅÈÂÊËÀË ÌÍ½¿Í¿ËÀË Ä½ÒÅÎÏÐ
ËÎ¾ Ä Ë¾ÉÂÃÂÊÅÉÅ ÉËÃÈÅ¿ËÎÏÜÉÅ.
ÊÓ½ÏÅ¿½ ÌË¿ÏËÍÂÊ½ 17
ÔÂÍ¿ÊÜ Ð ¿ÅÀÈÜÁÐ ¿ÁÇÍÅÏË Ä½Ü¿Å «É¾ÐÁÎÉÂÊ½
ÍËÄÉÖÂÊË Ê½ ÆËÀË ËÑÓÆÊËÉÐ Î½ÆÏ (ÌÎÈÜ ½¿½Í Ê½ Õ½ÒÏ
É. §. ©½ÍÇÎ½ ¿ Ê½Ç¿ËÉÐ)

15 ÎÂÍÌÊÜ 2008 ÍËÇÐ
ÌÂÍÕÅÆ ¿ÓÂÌÍÂÉ’Í ÉÊÎÏÍ
°ÇÍ½ÊÅ «. ¯ÐÍÔÅÊË¿ ÌË¿ÁËÉÅ¿
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÉÐ,
ÖË ÌÁÊÜÏ ÊÅÉ ÌÅÏ½ÊÊÜ ÍËÄÀÈÜÊÐÏ
¡ÂÍÃÀÍÌÍËÉÊ½ÀÈÜÁËÉ, ©Ê’ÛÎÏËÉ,
©Ê¿ÐÀÈÂÌÍËÉËÉ,
©ÊÌÍ½Ó, ©ª® Ï½
¡ÂÍÃÇËÉÌÁÌÍÅÉÊÅÓÏ¿ËÉ  ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙ Ê½ ÌËÎÏÆÊËÉÐ
ÇËÊÏÍËÈ ÐÍÜÁÐ.

»ÖÂÊÇË ÌÁÌÅÎ½¿
§ËÊ¿ÂÊÓÛ ««ª
ÌÍË ÌÍ½¿½ Ê¿½ÈÁ¿
Ï½ ±½ÇÐÈÙÏ½ÏÅ¿ÊÅÆ
ÌÍËÏËÇËÈ ÁË ÊÂ.
 ÀÍÐÁÊ 2008 ÍËÇÐ
¿Ê ¿ÅÎÈË¿Å¿ ÎÌËÁ¿½ÊÊÜ, ÖË ÂÍÒË¿Ê½
½Á½ Ð 2009 ÍËÓ Í½ÏÅÑÇÐÛ §ËÊ¿ÂÊÓÛ
 ±½ÇÐÈÙÏ½ÏÅ¿ÊÅÆ
ÌÍËÏËÇËÈ ÁË ÊÂ.
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¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ

5. ¬ÁÀËÏÐ¿½ÏÅ ÌÍËÂÇÏ ¤½ÇËÊÐ
°ÇÍ½ÊÅ «¬ÍË ÎÏ½ÏÐÎ  ÎËÓ½ÈÙÊÅÆ Ä½ÒÅÎÏ ÌËÎÏÍ½ÃÁ½ÈÅÒ Ê½ ¿ÅÍË¾ÊÅÓÏ¿ Ï½ ÔÈÂÊ¿ ÒÊÒ ÎÉÂÆ»

6. ¬Á Ô½Î ÁËËÌÍ½ÓÛ¿½ÊÊÜ
ÌÍËÂÇÏÐ ¤½ÇËÊÐ °ÇÍ½ÊÅ
«¬ÍË ÌÁ¿ÅÖÂÊÊÜ ÌÍÂÎÏÅÃÊËÎÏ Õ½ÒÏ½ÍÎÙÇË ÌÍ½Ó»

¬ËÁ½ÊÊÜ ¬ÍÂÉ’ÍÉÊÎÏÍÐ °ÇÍ½ÊÅ ÖËÁË
¿Í½ÒÐ¿½ÊÊÜ ÌÁ Ô½Î ÁËËÌÍ½ÓÛ¿½ÊÊÜ ÌÍËÂÇÏÐ

2 ¿ÂÍÂÎÊÜ ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ ÌÁÌÅÎ½¿ ÌÍÅÆÊÜÏÅÆ ÂÍÒË¿ÊËÛ
½ÁËÛ Ä½ÇËÊ «¬ÍË

¬ËÁ½ÊÊÜ ÁË §ËÊÎÏÅÏÐ¯ÍÅ¿½ ÎÐÁË¿ÅÆ
ÓÆÊËÀË ®ÐÁÐ ¿Á ÖËÁË
ÍËÄÀÈÜÁ
ÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÎÏ ËÇÍÂÉÅÒ ÌËÈËÃÂÊÙ Ä½ÇËÊ¿
°ÇÍ½ÊÅ «¬ÍË ÎÏÍ½ÒË¿
Ï½ÍÅÑÅ Ê½ Ä½À½ÈÙÊËË¾Ë¿’ÜÄÇË¿Â ÁÂÍÃ½¿ÊÂ ÎËÓ½ÈÙÊÂ ÎÏÍ½ÒÐ¿½ÊÊÜ ¿Á
ÊÂÖ½ÎÊËÀË ¿ÅÌ½ÁÇÐ Ê½
¿ÅÍË¾ÊÅÓÏ¿ Ï½ ÌÍËÑÂÎÆÊËÀË Ä½Ò¿ËÍÛ¿½ÊÊÜ,
ÜÇ ÎÌÍÅÔÅÊÅÈÅ ¿ÏÍ½ÏÐ
ÌÍ½ÓÂÄÁ½ÏÊËÎÏ» ¿Á 22
ÈÛÏËÀË 2001 ÍËÇÐ Ï½ «¬ÍË
¿ÊÂÎÂÊÊÜ ÄÉÊ ÁË ¤½ÇËÊÐ
°ÇÍ½ÊÅ «¬ÍË Ä½À½ÈÙÊËË¾Ë¿’ÜÄÇË¿Â ÁÂÍÃ½¿ÊÂ ÎËÓ½ÈÙÊÂ ÎÏÍ½ÒÐ¿½ÊÊÜ ¿Á
ÊÂÖ½ÎÊËÀË ¿ÅÌ½ÁÇÐ Ê½
¿ÅÍË¾ÊÅÓÏ¿ Ï½ ÌÍËÑÂÎÆÊËÀË Ä½Ò¿ËÍÛ¿½ÊÊÜ,
ÜÇ ÎÌÍÅÔÅÊÅÈÅ ¿ÏÍ½ÏÐ
ÌÍ½ÓÂÄÁ½ÏÊËÎÏ» ¿Á 23
ÈÛÏËÀË 2007 ÍËÇÐ.
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°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

8. ®Ï¿ËÍÅÏÅ ¡ÂÍÃ½¿ÊÐ ÉÀÍ½ÓÆÊÐ ÎÈÐÃ¾Ð;

¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ

«É¾ÐÁÎÉÂÊ ¿ÅÇÈ½È½ ÌÍË- «¾ÀË¿ËÍÛÏÙÎÜ
ÌËÄÅÓ ÖËÁË ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ
ÇËÊÓÂÌÓÜ
ÉÀÍ½ÓÆÊË ÎÈÐÃ¾Å Ê½
«ÇÍÐÀÈËÉÐ »ÎÏËÈ ¿ §ËÉÏÂÏ ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ Ä ÌÅÏ½ÊÙ ÌÍ½¿ ÈÛÁÅ-

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

ÌÁ¿ÅÖÂÊÊÜ ÌÍÂ¤½ÇËÊÐ °ÇÍ½ÊÅ «¬ÍË
ÌÁ¿ÅÖÂÊÊÜ ÌÍÂÎÏÅÃÊËÎ- ÎÏÅÃÊËÎÏ Õ½ÒÏ½ÍÎÙÇË ÌÍ½Ó»
Ï Õ½ÒÏ½ÍÎÙÇË ÌÍ½Ó»
ÌÍËÌËÄÅÓÆ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ÖËÁË ¿ÁËÎÇËÊ½ÈÂÊÊÜ ËÌÈ½ÏÅ ÌÍ½Ó Ð ¿ÐÀÈÙÊÆ À½ÈÐÄ, ÌËÎÅÈÂÊÊÜ
ÎËÓ½ÈÙÊËÀË Ä½ÒÅÎÏÐ ÌËÏÂÍÌÈÅÒ Ï½ ÔÈÂÊ¿ ÎÉÂÆ
Ä½ÀÅ¾ÈÅÒ Õ½ÒÏ½Í¿.(ÈÛÏÅÆ
2008 ÍËÇÐ)

7. ¬ÍÅÆÊÜÏÅ ¤½ÇËÊÅ «¬ÍË
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
ªÂ ¿ÁËÉË
ËÎÊË¿Ê Ä½Î½ÁÅ ÁÂÍÃ½¿ÊË
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÉÀÍ½ÓÆÊË ÌËÈÏÅÇÅ °ÇÍ½- Ï½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ÊÅ»
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

¿Í½ÒÐ¿½ÏÅ ÌÍËÌËÄÅÓ ÖËÁË
¿ÁËÎÇËÊ½ÈÂÊÊÜ ËÌÈ½ÏÅ
ÌÍ½Ó Ð ¿ÐÀÈÙÊÆ À½ÈÐÄ,
ÌËÎÅÈÂÊÊÜ ÎËÓ½ÈÙÊËÀË Ä½ÒÅÎÏÐ ÌËÏÂÍÌÈÅÒ Ï½ ÔÈÂÊ¿
ÎÉÂÆ Ä½ÀÅ¾ÈÅÒ Õ½ÒÏ½Í¿;
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ÊÅ, Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÅÒ ÉÂÊÕÅÊ
 ÉÃÊ½ÓËÊ½ÈÙÊÅÒ ¿ÁÊËÎÅÊ, ÜÇÅÆ ¿Á¾Ð¿ÎÜ 12 ¾ÂÍÂÄÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

¬ËÁ½ÊÊÜ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½
¿Á 28 ÈÛÏËÀË ÌÍË ÊÂË¾ÒÁÊÎÏÙ ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÉÀÍ½ÓÆÊË ÎÈÐÃ¾Å.

1 ÏÍ½¿ÊÜ 2008 ÍËÇÐ Ê½ Ä½ÎÁ½ÊÊ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ
¤½ Ê½ÌËÈÜÀ½ÊÊÜÉ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË ¾ÐÈË ÄÊÜÏË Ä
ÍËÄÀÈÜÁÐ ÌÍËÂÇÏ ÌËÎÏ½ÊË¬ËÁ½ÊÊÜ ÁË §ËÊÎÏÅÏÐ- ¿Å ÐÍÜÁÐ «¡ÂÜÇ ÌÅÏ½ÊÊÜ
ÓÆÊËÀË ®ÐÁÐ °ÇÍ½ÊÅ
ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ Ð
¿Á 12 ¿ÂÍÂÎÊÜ 2008 ÍËÇÐ ÎÑÂÍ ÉÀÍ½ÓÆÊË ÌËÈÏÅÖËÁË ¿ÁÌË¿ÁÊËÎÏ
ÇÅ», ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÆ ÉÊÎ§ËÊÎÏÅÏÐÓ (ÇËÊÎÏÅÏÐ- ÏÍËÉ ¿ÊÐÏÍÕÊÒ ÎÌÍ½¿
ÓÆÊËÎÏ) ¬ËÎÏ½ÊË¿Å
». ¨ÐÓÂÊÇËÉ.
§½¾ÊÂÏÐ ÉÊÎÏÍ¿ «¡Â- 20 ÔÂÍ¿ÊÜ ÄÊË¿Ð ÌÁÊÜÈ½
ÜÇ ÌÅÏ½ÊÊÜ ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË ÓÂ ÌÅÏ½ÊÊÜ Ê½ Î¿ËÉÐ
ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ Ð ÎÑÂÍ ÉÀ- Î½ÆÏ Ð Ä¿’ÜÄÇÐ Ä Ä½ÒËÌÍ½ÓÆÊË ÌËÈÏÅÇÅ »¿Á
ÈÂÊÊÜÉ ÌÍ½Ï½ÉÅ ÎÐÁÊ½
30 ÈÅÌÊÜ 2008 ÍËÇÐ
«¨ÂÉ½ÊÊ ¯É¾ÂÍ» Ä ÐÇÍ½ 692.
ÊÎÙÇÅÉÅ ÉËÍÜÇ½ÉÅ Ê½ ¾ËÍÏÐ.
25 ÈÅÌÊÜ ª½ Î½ÆÏ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ä ÌÍÅ¿ËÁÐ Ê½Ì½ÁÐ
Ê½ Ì’ÜÏÙËÒ ÎÏÐÁÂÊÏ¿ Ä §ÅÏ½Û ¿ Í½ÆËÊ ÎÏËÈÅÔÊËÀË
ÍÅÊÇÐ «¯ÍËÖÅÊ½», «É-

ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
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¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
ªÂ ¿ÁËÉË
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

10. ®Ò¿½ÈÅÏÅ ÊË¿Ð ÍÂÁ½ÇÓÛ ¤½- ¬ÅÏ½ÊÊÜ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½ÈËÇËÊÐ ÌÍË ÉË¿Å ¿ °ÇÍ½Ê
ÎÜ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ «É¾ÐÁÎ-

9. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ Í½ÏÅÑÇÐ¿½ÏÅ
©ÃÊ½ÍËÁÊÐ ÇËÊ¿ÂÊÓÛ
ÌÍË Ä½ÒÅÎÏ ÌÍ½¿ ÐÎÒ ÏÍÐÁÜÖÅÒ-ÉÀÍ½ÊÏ¿ Ï½ ÔÈÂÊ¿
ÒÊÒ ÎÉÂÆ 1990 ÍËÇÐ, ½ Ï½ÇËÃ ÊÅÄÇÅ ÇËÊ¿ÂÊÓÆ
©«¬, ÄËÇÍÂÉ½  179 ÌÍË
Ê½ÆÉ  ÌÍ½ÓÂ¿È½ÕÏÐ¿½ÊÊÜ
ÉËÍÜÇ¿,  97 ÌÍË ÏÍÐÁÜÖÅÒ-ÉÀÍ½ÊÏ¿ Ï½  143
ÌÍË ÄÈË¿ÃÅ¿½ÊÊÜ ¿ ÎÑÂÍ
ÉÀÍ½Ó Ï½ ÌÍË Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÏÍÐÁÜÖÅÉ-ÉÀÍ½ÊÏ½É Í¿ÊÅÒ ÉËÃÈÅ¿ËÎÏÂÆ  ÎÏ½¿ÈÂÊÊÜ.

¾ÐÁÎÉÂÊ ÖÂ Í½Ä Ê½À½Á½È½
ÌÍË ÌËÏÍÂ¾Ð ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ
©ÀÍ½ÓÆÊË ÎÈÐÃ¾Å. ¬ÅÏ½ÊÊÜ ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÉÀÍ½ÓÆÊË ÎÈÐÃ¾Å ÌÁÊÜÏÂ
«É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ
Ä §ËËÍÁÅÊ½ÏËÍËÉ ÌÍËÂÇÏ¿ «® ¿ °ÇÍ½Ê ¨Û¾ËÉÅÍËÉ §ËÌ½É, ÜÇ½
¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 25 ÈÅÌÊÜ 2008
ÍËÇÐ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

¬ÅÏ½ÊÊÜ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½ÈËÎÜ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ Ä §ËËÍÁÅÊ½ÏËÍËÉ ÌÍËÂÇÏ¿ «®
¿ °ÇÍ½Ê ¨Û¾ËÉÅÍËÉ
§ËÌ½É, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ
25 ÈÅÌÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

¬ÅÏ½ÊÊÜ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½ÈËÎÜ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ Ä §ËËÍÁÅÊ½ÏËÍËÉ ÌÍËÂÇÏ¿ «®
¿ °ÇÍ½Ê ¨Û¾ËÉÅÍËÉ
§ËÌ½É, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ
25 ÈÅÌÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

ÉÂÊ½ Ä ÁÂÈÂÀ½ÓÛ ÂÇÎÌÂÍÏ¿ §ËÉÏÂÏÐ ¿ÍËÌÂÆÎÙÇË Ò½ÍÏ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÒ ÉË¿ ½¾Ë ÉË¿
ÉÂÊÕÅÊ ®ÂÇÍÂÏ½Í½ÏÐ
½ÁÅ ¿ÍËÌÅ, ÜÇ ÄÁÆÎÊÛÛÏÙ ÉËÊÏËÍÅÊÀ ÎÏ½ÊÐ ÍÂ½ÈÄ½Ó Ò½ÍÏ Ä½
É½ÏÂÍ½È½ÉÅ ¬ÂÍÕË ÌÂÍËÁÅÔÊË ÁËÌË¿Á
°ÇÍ½ÊÅ, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ
30 ÏÍ½¿ÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

13. ¬ÅÏ½ÊÊÜ Ä½ÒÅÎÏÐ ÌÍ½¿ ÁÏÂÆ 5 ÎÂÍÌÊÜ 2008 ÍËÇÐ «É¾ÐÁÎÉÂÊ Ä¿ÂÍÊÐ¿ÎÜ ÁË

12. ¬ÅÏ½ÊÊÜ Ì½ÍÅÏÂÏÊË ÁÂÉËÇÍ½Ï Ð ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÓÏ¿ ÃÊËÇ  ÔËÈË¿Ç¿ Ð ËÍÀ½Ê½Ò
¿È½ÁÅ Ï½ ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ.

11. ¬ÅÏ½ÊÊÜ ¿Å¾ËÍÔËÀË ÌÍ½¿½

¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË ÌËÈËÃÂÊÙ Ò½ÍÏ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÒ ÉË¿ ½¾Ë ÉË¿
ÉÂÊÕÅÊ, ÁÂÍÃ½¿ÊÐ ÌÁÏÍÅÉÇÐ ÍËÄ¿ÅÏÇÐ ËÎ¿ÏÅ Ï½ ¿ÅÁ½¿ÊÅÔË ÎÌÍ½¿Å ÉË¿½ÉÅ Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÅÒ ÉÂÊÕÅÊ ÏËÖË.

¬ÅÏ½ÊÊÜ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½ÈËÎÜ ¯ÍÅ¿½ ÎÐÁË¿ÅÆ
ÍËÄÀÈÜÁ.
Ê½ ÄÐÎÏÍÔ Ä §ËËÍÁÅÊ½-

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ
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§ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÀË ®ÐÁÐ
°ÇÍ½ÊÅ Ä ÌËÁ½ÊÊÜÉ,
ÌÍËÌËÊÐÛÔÅ ¿ÅÄÊ½ÏÅ
ÊÂÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊÅÉÅ ÌËÈËÃÂÊÊÜ ÎÏ½ÏÏ 211 ®ÉÂÆÊËÀË ÇËÁÂÇÎÐ °ÇÍ½ÊÅ, ÜÇÅÉÅ ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊË,
ÖË «ÍÄÊÅÓÜ Ð ¿Ó ÉÃ
ÐÎÅÊË¿ÈÛ¿½ÔÂÉ Ï½ ÁÅÏÅÊËÛ ÊÂ ÉËÃÂ ¾ÐÏÅ ¾ÈÙÕËÛ ÊÃ ÎËÍËÇ Ì’ÜÏÙ
ÍËÇ¿».
ÏËÍËÉ ÌÍËÂÇÏ¿ «® ¿
°ÇÍ½Ê ¨Û¾ËÉÅÍËÉ §ËÌ½É, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 25
ÈÅÌÊÜ 2008 ÍËÇÐ

° ÁÂÊÙ ÌËÁ½ÊÊÜ
«É¾ÐÁÎÉÂÊ½ ÁË
§ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÀË
®ÐÁÐ °ÇÍ½ÊÅ Ä
ÌÍÅ¿ËÁÐ
ÊÂÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÎÏ
ÌËÈËÃÂÊÊÜ
ÎÏ½ÏÏ 211
®ÉÂÆÊËÀË ÇËÁÂÇÎÐ
°ÇÍ½ÊÅ ÉÊÎÏÍ Ä
ÌÅÏ½ÊÙ ÎÉ’, ÉËÈËÁ
Ï½ ÎÌËÍÏÐ
». ¬½¿ÈÂÊÇË ÌË¿ÁËÉÅ¿: «¤½ I
Ì¿ÍÔÔÜ 2008 ÍËÇÐ
ÐÇÍ½ÊÓÜÉÅ ¾ÐÈË
ÐÎÅÊË¿ÈÂÊË 1010
ÁÏÂÆ ÎÅÍÏ  ÁÏÂÆ,
ÌËÄ¾½¿ÈÂÊÅÒ
¾½ÏÙÇ¿ÎÙÇË ËÌÇÅ.
 ¿ ÈÅÌÊ ÖÂ 156
ÁÏÂÆ ÄÊ½ÆÕÈÅ É½ÉÐ  Ï½Ï½. ¯½ÇÅÉ
ÔÅÊËÉ, ÎÏ½ÊËÉ Ê½ 1
ÎÂÍÌÊÜ, Ä½ 7 ÉÎÜÓ¿
ÓÙËÀË ÍËÇÐ,
ÐÇÍ½ÊÓ ÐÎÅÊË¿ÅÈÅ
¿ÃÂ 1166 ÁÏÂÆ.»
¯½ÇËÃ, Ä½ ÊÑËÍÉ½ÓÛ ÉÊÎÏÍ½, ÎÏ½-
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¬ÅÏ½ÊÊÜ ÌÁÊÉ½ÈËÎÜ Ê½
ÉÃÊ½ÍËÁÊÆ ÇËÊÑÂÍÂÊÓ «§ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊÅÆ
®ÐÁ °ÇÍ½ÊÅ Ð ÎÅÎÏÂÉ
ËÍÀ½Ê¿ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ», ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ ¿
§Å¿ 16 ÏÍ½¿ÊÜ.

³Â ÌÅÏ½ÊÊÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊ
¿ ÔÂÍÀË¿Â ÌÁÊÉ½È½ Ê½
ÉÃÊ½ÍËÁÊÆ ÇËÊÑÂÍÂÊ-

14. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ Ä½ÇÍÌÅÏÅ ¿
§ËÊÎÏÅÏÐÓ °ÇÍ½ÊÅ ÌÍÅÉ½Ï ÊËÍÉ ÉÃÊ½ÍËÁÊËÀË
ÌÍ½¿½, ÎÇËÍËÏÅÏÅ ÏÂÍÉÊ
ÁËÎÐÁË¿ËÀË Ä½ÏÍÅÉ½ÊÊÜ ÈÛÁÅÊÅ Ä 72-Ò ÁË 48-ÉÅ ÀËÁÅÊ, ÖË ¿ÁÌË¿Á½ ÉÃÊ½ÍËÁÊÅÉ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½É, Ê½Á½ÏÅ
°ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÉÐ Ä ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ ÌÍ½¿½ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔË
ÊÓ½ÏÅ¿Å Ï½ ÌÍ½¿½ Ê½ ÍËÄÀÈÜÁ ÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊÅÒ ÌËÁ½ÊÙ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊËÀË Ä ÌÅÏ½ÊÙ Ä½ÒÅÎÏÐ ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ Ð
ÌÂÍÕËÔÂÍÀË¿ËÉÐ ÌËÍÜÁÇÐ.

15. ¬ÅÏ½ÊÊÜ ÌÍ½¿½ Ä¿ÂÍÊÂÊÊÜ
ÀÍËÉ½ÁÜÊ ÁË §ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊËÀË ®ÐÁÐ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

ÊËÉ Ê½ 1 ÎÂÍÌÊÜ
2008 ÍËÇÐ ¿ ÁÅÏÜÔÅÒ ¾ÐÁÅÊÇ½Ò ÎÉÂÆÊËÀË ÏÅÌÐ 
ÌÍÅÆËÉÊÅÒ ÍËÁÅÊ½Ò
¿ÅÒË¿ÐÛÏÙÎÜ ÌËÊ½Á
5,5 ÏÅÎ. ÁÏÂÆ, ÌËÄ¾½¿ÈÂÊÅÒ ¾½ÏÙÇ¿ÎÙÇË ËÌÇÅ,  ÁÏÂÆÎÅÍÏ.
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¬ÅÏ½ÊÊÜ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½ÈËÎÜ Ê½ ©ÃÊ½ÍËÁÊÆ
ÇËÊÑÂÍÂÊÓ, ÖË ÌÍËÒËÁÅÈ½ ¿ §Å¿ 14 Ç¿ÏÊÜ
2008 ÍËÇÐ «®ÐÔ½ÎÊ ¿ÅÇÈÅÇÅ ÌÍ½¿½É  Î¿Ë¾ËÁ½É ÈÛÁÅÊÅ.»
¬ÍË¾ÈÂÉ½ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½È½ÎÜ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ä
ÎÌ¿ÁËÌË¿Á½Ô½ÉÅ ©ËÊÏËÍÅÊÀË¿ËÀË ÇËÉÏÂÏÐ
¬ ÂÊ½ÏÂ ËÈÙ¿ÂÊÁ
 ²½ÊÊÂ ®Â¿ÂÍÊÎÂÊ Ê½
ÄÐÎÏÍÔ, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ
17 ÎÔÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

16. ¬ÅÏ½ÊÊÜ ½ÇÏÅ¿Ä½Ó ÍËÈ
ÊÂÁÂÍÃ½¿ÊÅÒ ÌÍ½¿ËÄ½ÒÅÎÊÅÒ ÐÎÏ½ÊË¿ Ð Ä½ÒÅÎÏ ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ

17. ¬ÅÏ½ÊÊÜ ÇËÊÎËÈÁ½Ó ÄÐÎÅÈÙ ÖËÁË ÉËÊÏËÍÅÊÀË¿ËÀË ÇËÊÏÍËÈÛ Ä½ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉ ÍÕÂÊÙ ¿ÍËÎÐÁÐ
¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË ÍÂÇËÉÂÊÁ½ÓÆ
½ÁÅ ÎÏ½ÍÆÕÅÊ ¬.

Ó «§ËÊÎÏÅÏÐÓÆÊÅÆ ®ÐÁ
°ÇÍ½ÊÅ Ð ÎÅÎÏÂÉ ËÍÀ½Ê¿ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÁÅ«,
ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ ¿ §Å¿ 16
ÏÍ½¿ÊÜ. (ÌÂÍÕÂ ÌÅÏ½ÊÊÜ ¾ÐÈË ÊÓÆË¿½ÊÂ «É¾ÐÁÎÉÂÊËÉ Ð ÀÍÐÁÊ 2002
ÍËÇÐ ÕÈÜÒËÉ ¿ÊÂÎÂÊÊÜ
ÌËÁ½ÊÊÜ ÁË ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ
ÖËÁË Ê½Á½ÊÊÜ ÀÍËÉ½ÁÜÊ½É ÌÍ½¿½ Ê½ ÇËÊÎÏÅÏÐÓÆÊÐ ÎÇ½ÍÀÐ).

° ÎÔÊ «É¾ÐÁÎÉÂÊ ËÍÀ½- ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ
ÊÄÐ¿½È½  ÌÍË¿ÂÈ½ «ÇÍÐÀÈÅÆ ÎÏÈ» Ä ÌÍË¾ÈÂÉ ÌËÎÅÈÂÊÊÜ ÇËÊÏÍËÈÛ Ä½
¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉ ÍÕÂÊÙ ¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÀË ÎÐÁÐ ¿ ÍË¾ËÏ ÜÇËÀË ¾Í½¿ ÐÔ½ÎÏÙ °ÍÜÁË¿ÅÆ °ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÅÆ Ð

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

¬ÅÏ½ÊÊÜ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½ÈËÎÜ ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ
Ê½ ¬½ÍÅÄÙÇËÉÐ ÉÃÊ½ÍËÁÊËÉÐ ÑËÍÐÉ «¬ËÄ¾½¿ÈÂÊÊÜ ¿ËÈ  ÌÍ½¿½ ÈÛÁÅÊÅ: ÌËÄÅÏÅ¿Ê ÄÍÐÕÂÊÊÜ
ÖËÁË Ä½ÌË¾À½ÊÊÜ ÏËÍÏÐÍ½É Ð ÉÎÓÜÒ ÌËÄ¾½¿ÈÂÊÊÜ
¿ËÈ Ê½ ÏÂÍÂÊ½Ò ¿ÍËÌÅ»
¿ ÎÔÊ 2008 ÍËÇÐ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

19. ¬ÅÏ½ÊÊÜ Ä½ÌÍË¿½ÁÃÂÊÊÜ
¬ÍË¾ÈÂÉ½ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½¿ÁÌË¿ÁÊË ÎÅÎÏÂÉÅ Û¿ÂÊ½- È½ÎÜ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ Ä ÍÂÀÈÙÊË ÛÎÏÅÓ
ËÊ½ÈÙÊÅÉ ÇËÊÎÐÈÙÏ½ÊÏËÉ ¡ÅÏÜÔËÀË ÑËÊÁÐ
««ª (»ª®¢±) Ä ÌÅÏ½ÊÙ Û¿ÂÊ½ÈÙÊË ÛÎÏÅÓ
Ì½ÊËÉ «’¡ËÊÊÂÈÈËÉ,
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇ½ÉÅ ¬ÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÓÏ¿½ »ª®¢± ¿
°ÇÍ½Ê Ï½ ÊÎÏÅÏÐÏÐ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ ÂÍÒË¿ÊË
½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 30 ÏÍ½¿ÊÜ 2008
ÍËÇÐ.

18. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÎÏ¿ËÍÅÏÅ Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÅÆ ÌÍÂ¿ÂÊÏÅ¿ÊÅÆ
ÉÂÒ½ÊÄÉ Ä½ÌË¾À½ÊÊÜ Ç½ÏÐ¿½ÊÊÜÉ ¿ °ÇÍ½Ê ¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË ¿ÅÉËÀ ±½ÇÐÈÙÏ½ÏÅ¿ÊËÀË ÌÍËÏËÇËÈÐ ÁË
§ËÊ¿ÂÊÓ ««ª ¬ÍËÏÅ Ç½ÏÐ¿½ÊÙ.

ÎÌÍ½¿½Ò ¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÀË
ÎÐÁÐ Ä ÌÍ½¿ ÈÛÁÅÊÅ »ÍÆ
¤½ÆÓÂ¿.
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¬ÍË¾ÈÂÉ½ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½È½ÎÜ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ Ä ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏËÉ °ÇÍ½ÊÅ 21 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ

¬ÅÏ½ÊÊÜ Ë¾ÀË¿ËÍÛ¿½ÈËÎÜ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ «É¾ÐÁÎÉÂÊ½ Ä ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏËÉ
°ÇÍ½ÊÅ 21 ÎÔÊÜ 2008
ÍËÇÐ

¬ËÁ½ÊÊÜ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½
°ÇÍ½ÊÅ ÖËÁË ¿ÃÅÏÏÜ
Ä½ÒËÁ¿ ÁÈÜ ÌÍÅÌÅÊÂÊÊÜ
ÊÂÈÛÁÎÙÇËÀË ÌË¿ËÁÃÂÊÊÜ Ä Ð¿’ÜÄÊÂÊÅÉÅ ¿ ¯¯
¿ÏËÊËÉÊË ÂÎÌÐ¾ÈÇÅ
§ÍÅÉ, ÉÎÏ ®Â¿½ÎÏËÌËÈÜ
Ï½ «ÁÂÎÅ.

20. «É¾ÐÁÎÉÂÊ Ë¾ÎÏËÛ ÕÅÍËÇÂ Ä½ÎÏËÎÐ¿½ÊÊÜ ½ÈÙÏÂÍÊ½ÏÅ¿ÊÅÒ ¿ÅÁ¿ ÌËÇ½Í½ÊÊÜ,
½¾Å ÎÐÏÏ¿Ë «ÍËÄ¿½ÊÏ½ÃÅÏÅ»
ÉÎÓÜ ÌËÄ¾½¿ÈÂÊÊÜ ¿ËÈ.

21. «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÊÓÛ¿½È½ ÌÍË¿ÂÁÂÊÊÜ ÎÌÈÙÊËÀË Ä ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏËÉ ÌÍËÂÇÏÐ, ÎÌÍÜÉË¿½ÊËÀË Ê½ ÄÉÂÊÕÂÊÊÜ ¿
ÉÎÓÜÒ ÌËÄ¾½¿ÈÂÊÊÜ ¿ËÈ
ÔÅÎÂÈÙÊËÎÏ Ä½ÎÐÁÃÂÊÅÒ
ÊÂÌË¿ÊËÈÏÊÒ, ÄËÇÍÂÉ½,
ÕÈÜÒËÉ Ò ÌËÉÅÈÐ¿½ÊÊÜ.

22. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÍËÄÍË¾ÅÏÅ Ê½
ÁÂÍÃ½¿ÊËÉÐ Í¿Ê ÓÈÙË¿Ð
ÌÍËÀÍ½ÉÐ ÌËÈÌÕÂÊÊÜ ÐÉË¿
ÏÍÅÉ½ÊÊÜ Ä½ÏÍÅÉ½ÊÅÒ 
¿ÄÜÏÅÒ ÌÁ ¿½ÍÏÐ ËÎ¾ Ð ÎÌÂÓ½ÈÙÊÅÒ ÐÎÏ½ÊË¿½Ò ÉÈÓ Ä
¿ÁÌË¿ÁÊÅÉ ¾ÛÁÃÂÏÊÅÉ
ÑÊ½ÊÎÐ¿½ÊÊÜÉ.
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¬ÅÏ½ÊÊÜ ÌÁÊÉ½ÈËÎÜ Ä
ÎÌ¿ÁËÌË¿Á½Ô½ÉÅ ©ËÊÏËÍÅÊÀË¿ËÀË ÇËÉÏÂÏÐ
¬ ÂÊ½ÏÂ ËÈÙ¿ÂÊÁ 
²½ÊÊÂ ®Â¿ÂÍÊÎÂÊ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 17
ÎÔÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

¬ÅÏ½ÊÊÜ ÌÁÊÉ½ÈËÎÜ Ä
ÎÌ¿ÁËÌË¿Á½Ô½ÉÅ ©ËÊÏËÍÅÊÀË¿ËÀË ÇËÉÏÂÏÐ
¬ ÂÊ½ÏÂ ËÈÙ¿ÂÊÁ 
²½ÊÊÂ ®Â¿ÂÍÊÎÂÊ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 17
ÎÔÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

21 Ç¿ÏÊÜ ÂÍÒË¿Ê½
½Á½ ÐÒ¿½ÈÅÈ½ ¤½ÇËÊ «¬ÍË ¿ÊÂÎÂÊÊÜ
ÄÉÊ ÁË
§ÍÅÉÊ½ÈÙÊËÀË Ï½
§ÍÅÉÊ½ÈÙÊËÌÍËÓÂÎÐ½ÈÙÊËÀË
ÇËÁÂÇÎ¿ °ÇÍ½ÊÅ
(ÖËÁË ÀÐÉ½ÊÄ½Ó
ÇÍÅÉÊ½ÈÙÊË
¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎÏ)».

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

ª½Ü¿ÊÎÏÙ Ï½ÉÊÅÒ
ÏÛÍÂÉ ¿ °ÇÍ½Ê
ÎÌÍËÎÏË¿½ÊË

 ÌÍËÓÂÎ ¿ÅÍÕÂÊÊÜ ¬ËÎÏ½ÊË¿½ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿
°ÇÍ½ÊÅ ¿Á 29 ÎÔÊÜ 2003Í.  117
ÌÍË ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ
ÁÅÊËÀË ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË ½¿ÏËÉ½ÏÅÄË¿½ÊËÀË ÍÂÎÏÍÐ ËÎ¾, ÜÇ
É½ÛÏÙ ÌÍ½¿Ë Ê½
ÌÈÙÀÅ.
ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

24. «É¾ÐÁÎÉÂÊ ÊÓÛ¿½È½ ÍËÄ- ¤½Ü¿½ Ð ¤©  ÓÅÇÈ Ê½ÎÈÁÐ¿½ÊÊÜ ÖËÁË Ê½Ü¿ÊËÎÏ Í½Á Ä ÇÂÍ¿ÊÅÓÏ¿ËÉ
¿ °ÇÍ½Ê «Ï½ÉÊÅÒ ÏÛÍÂÉ» ®°, ÂÊÂÍ½ÈÙÊË ÌÍËÇÐÍ½ÏÐÍÅ °ÇÍ½ÊÅ (ÈÛÏÅÆ 2008)

25. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÌÂÍÂ¾ÐÁÐ¿½ÏÅ
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
ÎÅÎÏÂÉÐ ÎËÓ½ÈÙÊËÀË Ä½ÒÅÎ- 2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏÐ Ê½ÎÂÈÂÊÊÜ
Ï½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

26. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ Ä½¿ÂÍÕÅÏÅ Ð
2008 ÍËÓ ¿¿ÂÁÂÊÊÜ ÌÂÍÎË-

¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊ-

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

¬ÍË¾ÈÂÉ½ ËÀË¿ËÍÛ¿½È½ÎÜ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ Ä ¡ÂÍÃ½¿ÊÅÉ ÎÂÇÍÂÏ½ÍÂÉ ÍÀÂÊÏÅÊÅ (¬ÂÍÕÅÉ
Ä½ÎÏÐÌÊÅÇËÉ ©ÊÎÏÍ½
Ä½ÇËÍÁËÊÊÅÒ ÎÌÍ½¿) ÇÏËÍË ©½Í½ ²ËÎÂ ¯½ÔÂÏÏ, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 19
ÔÂÍ¿ÊÜ 2008 ÍËÇÐ

23. ¬ÍË¾ÈÂÉ½ ¾ÂÄÎÈÁÊËÀË É½ÎË¿ËÀË Ê½ÎÅÈÙÊÅÓÙÇËÀË
ÄÊÅÇÊÂÊÊÜ ÈÛÁÂÆ Ï½ ÉËÃÈÅ¿ËÎÏ Í½ÏÅÑÇ½Ó °ÇÍ½ÊËÛ §ËÊ¿ÂÊÓ ««ª ÌÍË
Ä½ÒÅÎÏ ÐÎÒ ËÎ¾ ÖËÁË Ê½ÎÅÈÙÊÅÓÙÇÅÒ ÄÊÅÇÊÂÊÙ.

4. Результати аналізу діяльності інституту Омбудсмена у період січень–серпень 2008 р.
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Ï½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©Ê-

ÊÑÇË¿½ÊËÀË Ë¾ÈÇÐ ËÎ¾,
ÜÇ É½ÛÏÙ ÌÍ½¿Ë Ê½ ÌÈÙÀÅ,
½ Ï½ÇËÃ Ä½ÌÍË¿½ÁÅÏÅ Ë¾ÈÇ
ÍÂ½ÈÄË¿½ÊÅÒ ÌÈÙÀ

27. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ¿ÃÅÏÅ Ä½ÒËÁ¿
ÖËÁË ÈÇ¿Á½Ó Ä½¾ËÍÀË¿½ÊËÎÏ Ä Ä½ÍË¾ÏÊË ÌÈ½ÏÅ

28. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÍËÄÍË¾ÅÏÅ Ï½
ÌÍÅÆÊÜÏÅ Ä½ÇËÊËÁ½¿Ô  ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊË-ÌÍ½¿Ë¿ ½ÇÏÅ ÖËÁË ÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ Ï½ ÍËÄÉÖÂÊÊÜ ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË
Ä½ÉË¿ÈÂÊÊÜ Ê½ ÌÁÀËÏË¿ÇÐ
Ç½ÁÍ¿.
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ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ
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¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
¬ÅÏ½ÊÊÜ ÌÁÊÉ½ÈËÎÜ Ä
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊ- ÎÌ¿ÁËÌË¿Á½Ô½ÉÅ ©ËÊ-

29. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÍËÄÍË¾ÅÏÅ
¡ÂÍÃ½¿ÊÐ ÌÍËÀÍ½ÉÐ ÃÅÏÈË¿ËÀË ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½, ¿ ÜÇÆ
ÌÂÍÂÁ¾½ÔÅÏÅ, ÄËÇÍÂÉ½, ÍËÄÁÈ ÌÍË Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÀÍËÉ½ÁÜÊ ÃÅÏÈËÉ ÎËÓ½ÈÙÊËÀË
ÌÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ

30. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÍËÄÍË¾ÅÏÅ ÉÂÒ½ÊÄÉ Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÎËÓ½ÈÙÊÅÉ ÃÅÏÈËÉ ËÎ¾, ÜÇ
É½ÛÏÙ ÎÏ½ÏÐÎ ÁÅÏÅÊÅÎÅÍËÏÅ Ï½ ÁÅÏÅÊÅ, ÌËÄ¾½¿ÈÂÊË ¾½ÏÙÇ¿ÎÙÇËÀË ÌÇÈÐ¿½ÊÊÜ;

31. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÍËÄÍË¾ÅÏÅ
§ËÊÓÂÌÓÛ ÍÂÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ

ÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ

§ËÊÓÂÌÓÜ ¤½À½ÈÙÊËÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ
ÃÅÏÈËÉ ÀÍËÉ½ÁÜÊ
Ê½ 2009 — 2012 ÍËÇÅ (ÌÍËÂÇÏ) ÍËÄÍË¾ÈÂÊ½ ¿ ÀÍÐÁÊ 2007
ÍËÇÐ
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Ï½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©Ê-

½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÏÂÍÅÏËÍ½ÈÙÊËÀË ÐÎÏÍËÛ 
ÉÎÓÂ¿ËÀË Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ,
ÌÍË¿ÂÎÏÅ  ÕÅÍËÇÂ ÀÍËÉ½ÁÎÙÇÂ Ë¾ÀË¿ËÍÂÊÊÜ  ÌÎÈÜ
ÓÙËÀË — ¿ÊÂÎÏÅ Ê½ ÍËÄÀÈÜÁ
ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ °ÇÍ½ÊÅ.

32. ¬ÂÍÂÀÈÜÊÐÏÅ ÇËÊÓÂÌÓÛ
ÍÂÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ ÌÍËÇÐÍ½ÏÐÍÅ. ÁÊÂÎÏÅ ËÍÀ½ÊÅ ÌÍËÇÐÍ½ÏÐÍÅ ÁË ÎÐÁË¿Ë ÀÈÇÅ
¿È½ÁÅ, Ê½ ÜÇÐ ÌËÇÈ½Á½ÛÏÙÎÜ ÑÐÊÇÓ Ä½ÒÅÎÏÐ ÌÍ½¿
ÈÛÁÅÊÅ Ï½ ÀÍËÉ½ÁÜÊÅÊ½,
ÊÏÂÍÂÎ¿ ÁÂÍÃ½¿Å  ÎÐÎÌÈÙÎÏ¿½.

33. ¬ÍËÁË¿ÃÂÊÊÜ ÏÎÊË ÎÌ¿ÌÍ½Ó Ä ª¯«. ¬ËÈËÃÂÊÊÜ
ÖËÁË ¿ÎÏÐÌÐ °ÇÍ½ÊÅ ÁË
ª¯« ÎÐÌÂÍÂÔÅÏÙ ¡ÂÇÈ½Í½Ó ÌÍË ÁÂÍÃ½¿ÊÅÆ ÎÐ¿ÂÍÂÊÏÂÏ °ÇÍ½ÊÅ

ÏËÍÅÊÀË¿ËÀË ÇËÉÏÂÏÐ
¬ ÂÊ½ÏÂ ËÈÙ¿ÂÊÁ 
²½ÊÊÂ ®Â¿ÂÍÊÎÂÊ Ê½ ÄÐÎÏÍÔ, ÜÇ½ ¿Á¾ÐÈ½ÎÜ 17
ÎÔÊÜ 2008 ÍËÇÐ.

ÂÄÐÈÙÏ½Ï ¿ÁÎÐÏÊÆ
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¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
¬ËÁ½ÊÊÜ ¿Á 14 ÎÔÊÜ
2008 ÍËÇÐ ÁË ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½, ¬ÍÂÉ’Í-ÉÊÎÏÍ½ Ï½
ËÈË¿Å ÂÍÒË¿ÊË ½ÁÅ
°ÇÍ½ÊÅ ÌÍËÌËÄÅÓÆ 
ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË ÌÍËÂÇÏÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÁÜÈÙÊËÎÏ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».

34. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ÌÍËÀÍ½ÉÅ ÍÂ½¾ÈÏ½Ó Ê½ÎÂÈÂÊÅÒ ÌÐÊÇÏ¿ 
ÏÂÍÅÏËÍÆ, Ä½¾ÍÐÁÊÂÊÅÒ
¿Ê½ÎÈÁËÇ ´ËÍÊË¾ÅÈÙÎÙÇË
Ç½Ï½ÎÏÍËÑÅ.»

35. ¬ÍËÌËÄÅÓÜ Ê½Á½ÊÊÜ ÍÂÀËÊ½É ÍÂ½ÈÙÊË ÂÇËÊËÉÔÊË
Î½ÉËÎÏÆÊËÎÏ, ÄËÇÍÂÉ½,
ÖËÁË ÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ ÉÎÓÂ¿ÅÒ
¾ÛÁÃÂÏ¿, Ê½È½ÀËÁÃÂÊÊÜ
ÄË¿ÊÕÊÒ ÂÇËÊËÉÔÊÅÒ
¿ÁÊËÎÅÊ.

ÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ «°ÇÍ½ÊÎÙÇÅÆ ÌÍËÍÅ¿: ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ,
½ ÊÂ ÁÈÜ ÌËÈÏÅÇ¿».
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♦ подання до Президента від 28 лютого про необхідність ство-
рення міграційної служби;
♦ подання Президенту України про захист права людини на
оскарження судових рішень у справах про адмінправопорушення
(квітень 2008 року);
♦ подання Президенту України від 11 серпня 2008 року щодо
вжиття заходів для припинення нелюдського поводження з ув’яз
неними в ІТТ Автономної Республіки Крим, міст Севастополя та
Одеси.
Також, Омбудсмен тричі звертався до Конституційного Суду Ук-
раїни з таких питань:
♦ щодо конституційності окремих положень законів України
«Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22
лютого 2001 року та «Про внесення змін до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричи-
нили втрату працездатності» від 23 лютого 2007 року;
♦ щодо відповідності Конституції (конституційності) Поста-
нови Кабінету міністрів «Деякі питання державного управління у
сфері міграційної політики» від 30 липня 2008 року № 692;
♦ щодо конституційності положення статті 211 Сімейного ко-
дексу України, якими встановлено, що «різниця у віці між усинов-
лювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п’ять років».
Порівнявши дані, наведені у таблиці № 5, з даними діаграми
№ 4, видається, що кількість актів реагування Омбудсмена у першо-
му півріччі 2008 року є нижчою за середню у попередні роки. Але не
факт, що такий висновок буде вірним, так як через закритість і непрозорість діяльності Омбудсмена громадськість не має повного доступу
до інформації. Нагадуємо, що інформаційні запити щодо діяльності
Секретаріату Уповноваженого у цій установі сприймаються, як спро-
ба втручання у діяльність Омбудсмена і відповідь на них обмежуєть-
ся рекомендаціями звертатися за інформацією до офіційного сайту
Уповноваженого. До речі, на сайті Омбудсмена відсутня інформація
щодо стратегії і плану діяльності Уповноваженого, з чого ми робимо
висновок про їх відсутність.
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Більш-менш зрозумілою є тактика Уповноваженого у здійсненні
контролю за дотриманням прав людини: він здійснює моніторинг
дотримання прав людини на підставі отриманих звернень громадян
і за фактами порушення прав відкриває провадження. За результата-
ми провадження Омбудсмен направляє акти реагування у відповідні
органи. При цьому, знову ж таки, через відсутність повної інформації
про кількість актів реагування Омбудсмена та відповідей на них, а також про подальші дії Омбудсмена у випадку неналежного реагування
посадових осіб на його акти реагування, неможливо точно визначити
ступінь ефективності роботи Омбудсмена.
Звертає на себе увагу, що 45,7% (тобто 16 із загальної кількості
у 35) питань, пов’язаних з проблемами захисту прав людини в Україні
Омбудсменом обговорювалися на зустрічах з представниками іноземних місій чи на міжнародних конференціях/форумах з підкріпленням
заходами на національному рівні. (див. таблицю № 5, п.п. 3, 8, 13, 17,
18, 20, 22, 31)
8 питань, або 22,8% від загальної кількості, обговорювалися тільки з іноземними представниками і не піднімалися на національному
рівні. До числа таких питань належать:
♦ питання виборчого права;
♦ питання схвалення ново редакції закону про мови в Україні
відповідно до положень хартії регіональних мов;
♦ питання закріплення в Конституції України примату норм
міжнародного права;
♦ питання активізації ролі недержавних правозахисних уста-
нов у захисті прав людини;
♦ питання запровадження відповідної системи ювенальної юс-
тиції;
♦ питання безслідного масового насильницького зникнення
людей та можливості ратифікації Україною Конвенції ООН про за-
хист усіх осіб щодо насильницьких зникнень;
♦ питання паритетної демократії у представництві жінок і чо-
ловіків у органах влади та управління;
♦ питання права звернення громадян до Конституційного Суду.
Треба сказати, що у попередні роки майже усім цим питанням
Омбудсмен вже приділяв увагу. Наприклад, питання виборчого пра-
ва часто піднімалося у 2004–2007 роках. Проблемами безслідного
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масового насильницького зникнення людей Омбудсмен активно
займалася у період своєї першої каденції.
Питання про надання громадянам України права індивідуаль-
ної скарги до Конституційного суду Омбудсменом ставилося ще у
2002 році у поданні до Верховного Суду України. Але, як відмітив
Омбудсмен, виступаючи в травні 2008 року на міжнародній кон-
ференції «Конституційний суд України у системі органів держав-
ної влади», упродовж понад п’яти років право громадян на подання
індивідуальної конституційної скарги не стало реальним. Втім, на
думку Омбудсмена: «добре вже те, що це питання є предметом публічної дискусії».
На цій же міжнародній конференції Омбудсмен говорив про не-
обхідність закріплення в Конституції України примату норм між-
народного права і оптимістично оцінив процеси, пов’язані з кон-
ституційною реформою, сказавши: «…на сучасному етапі розвитку
суспільства, як підсумок конституційної реформи, яка набирає обертів,
ми вправі розраховувати на розширення прав і свобод людини.».
Питання примату норм міжнародного права Омбудсмен пе-
ріодично піднімає упродовж усіх 10 років перебування на посаді.
Але у зв’язку з цим варто нагадати, що в Україні ще з 1991 року є
чинним закон «Про дію міжнародних договорів на території Ук-
раїни», в якому підкреслювалось, що укладені і належним чином
ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід’ємну
частину національного законодавства України і застосовуються
у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
Відтак, причина не у тому, що примат норм міжнародного права не
закріплений в українському законодавстві, а у невиконанні норм,
передбачених законом «Про дію міжнародних договорів на території
України». А так як однією з функцій Омбудсмена є здійснення контролю за дотриманням законності, то власне цій інституції належало
би вести моніторинг дотримання владою, зокрема, судовою, примату
норм міжнародного права і реагувати на факти порушень відповідними
поданнями до органів влади.

Повідомлення зі стрічки новин від 17 травня 2008 року на сайті «ForUm» http://
ua.for-ua.com/ukraine/2008/05/17/115136.html


Офіційний сайт українського омбудсмена. http://www.ombudsman.kiev.ua/pres/
releases/rel_08_05_16.htm
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Дещо шокуючою є оцінка Омбудсменом судової реформи на
фоні очевидного факту руйнівних для суспільства наслідків конс-
титуційної реформи 2004 року, яка була прийнята Верховною Радою
з брутальними порушеннями процедури і без належної перевірки
Конституційним судом. Та оптимістичні сподівання Омбудсмена
на розширення прав людини за підсумками цієї реформи можна
пояснити. Враховуючи, що ця заява пролунала в травні 2008 року,
можна припустити, що джерелом оптимістичної надії Омбудсмена
була робота Національної конституційної ради (НКР). НКР, ство-
рена за Указом Президента України від 27 грудня 2007 року, мала
на меті розробити проект нової редакції Конституції і подати його
до Верховної Ради на затвердження. Проте, особливих підстав для
оптимізму усе одно не могло бути у людини, яка адекватно оцінює
український політикум. Експерти ще у квітні 2008 року сходилися
на думці, що робота над проектом нової редакції Конституції НКР у
такому складі спричинить посилення протистояння між політиками
і приведе до поглиблення кризи. Що ми і спостерігаємо зараз.
Ремарка. Із 97 її членів 40 – народні депутати України (12 із

фракції ПРУ, 11 – НУ–НС, 9 – БЮТу, 5 – Блоку Володимира
Литвина, 3 – КПУ), 9 працівників секретаріату Президента, 4 –
парламентських установ, 2 урядовці, 6 голів обласних рад, 13 на-
уковців-правників, у тому числі 5 суддів Верховного і Конститу
ційного судів у відставці, 13 представників НАНУ та вузів, 9 пред-
ставників об’єднань громадян. Тобто, НКР на 64% складалася
з політиків; кількість науковців становила 26,8%, а представників
громадськості – усього 9,3%.
На нашу думку, подібні невиважені, імпульсивні заяви Омбудсмена, як у випадку з оцінкою конституційної реформи є небажаними, так
як можуть спричинити ріст недовіри до інституції українського Омбудсмена з боку не тільки представників громадськості, але й міжнародної спільноти, які більш тверезо оцінюють як вплив конституційної
реформи на становище з правами людини в Україні, так і можливості
їх розширення шляхом внесення чергових політично вмотивованих змін
до Конституції.
У зв’язку з черговою невдалою спробою змінити Конституцію
варто нагадати, що розробниками змін були проігноровані рекомен-
дації громадськості, що містяться у підсумкових документах двох Ук-
раїнських Громадських Асамблей (ГАУ) (2007 та 2008 років). У Резо-
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люціях ГАУ наголошувалося на необхідності припинити політичні
маніпуляції на темі конституційної реформи, широкого залучення
громадськості до обговорення як змісту реформи, так і процедури її
проведення. Особливу увагу було зосереджено на необхідності ство-
рення органу установчої влади, а саме Конституційної Асамблеї для
розробки та ухвалення нової Конституції України, делегати якої оби-
ратимуться на прямих виборах та не матимуть права обиратись чи
призначатись до вищих органів державної влади протягом 10 років.10
Продовжуючи огляд питань, які піднімалися Омбудсменом
раніше, а цього року обговорювалися тільки з іноземними представ-
никами, звертаємося до проблеми створення в Україні механізму
запобігання катуванням. Нагадаємо, що у 2002–2003 роках Омбуд-
смен активно піднімала тему катувань в Україні. В 2005 році вона
наполегливо вимагала прискорення ратифікації Україною Факульта-
тивного протоколу до Конвенції ООН проти катувань з метою забез-
печення створення в Україні превентивного механізму запобігання
катуванням. А у 2006 році – відмовилася створювати такий механізм
на базі Секретаріату Уповноваженого з прав людини. Коли ж на Па-
ризькому міжнародному форумі «Позбавлення волі і права людини:
позитивні зрушення щодо запобігання катуванням у місцях позбав-
лення волі на теренах Європи» в січні 2008 року Омбудсмен заявила
про намір ініціювати проведення у Верховній Раді циклу круглих
столів на тему розробки концепції національного превентивного ме-
ханізму, були великими сподівання на те, що це питання нарешті
зрушиться з «мертвої точки». Але, на жаль, цей намір так і залишив-
ся нереалізованим.
Менш помітною була увага Омбудсмена до ґендерних питань, а
тому, у зв’язку з інформацією про обговорення питання паритетної
демократії на зустрічі українського Омбудсмена з Координатором
проектів ОБСЄ в Україні Любомиром Копаєм (25 липня 2008 року),
хочеться пригадати, що15 квітня цього року Верховна Рада України
внесла зміни до статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини», згідно з якими Омбудсмен має
здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків. Внесені до закону зміни дають підстави очікувати
активізації роботи Омбудсмена у даному напрямку.
10

http://www.maidan.org.ua/wiki/index.php/GAU
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Наведені приклади свідчать, що цілий ряд питань, якими Омбудсмен займався у попередні роки, у першому півріччі 2008 року на національному рівні ним навіть не піднімалися. Це говорить про відсутність
системної роботи Уповноваженого і про те, що, як і раніше, Омбудсмен
продовжує працювати у режимі «пожежника», який намагається гасити
«полум’я» нових конфліктів, але не має стратегії щодо їх запобігання.
Крім того, наше спостереження показало, що Омбудсмен вико-
ристовує чотири способи ініціювання питань, пов’язаних з дотри-
манням чи захистом прав людини:
1. Подання до відповідних органів влади;
2. Подання до Конституційного суду;
3. Обговорення проблем з представниками іноземних місій чи
на міжнародних конференціях/форумах з підкріпленням заходами,
вжитими на національному рівні;
4. Обговорення проблем з представниками іноземних місій чи
на міжнародних конференціях/форумах без підкріплення заходами
на національному рівні;
За доступною інформацією, у першому півріччі 2008 року, пер-
ший спосіб використовувався у 17.1% випадків (6 подань з 35 від-
стежених ініціатив). Другий – у 8,7% (3 подання). Третій – у 45,7%
випадків (16 питань). Четвертий – у 22,8% (8 питань) обговорювали-
ся тільки з іноземними представниками. З чого можна зробити висновок, що Омбудсмен надає перевагу ініціюванню питань, пов’язаних
із захистом прав людини шляхом поєднання певних заходів на національному рівні ( як-то проведення «круглих столів», зустрічі з високими
українськими посадовцями, подання до Президента України, уряду) і
обговорення проблем з представниками іноземних місій чи на міжнародних конференціях/форумах.
Загалом, з 35-и питань, що так чи інакше піднімалися Омбуд-
сменом у першому півріччі 2008 року, зміни наступили тільки у
трьох випадках: Верховною Радою прийнято закон «Про підвищен-
ня престижності шахтарської праці» і закон «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
(щодо гуманізації кримінальної відповідальності)».; нею ж зареєс-
тровано законопроект щодо внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення з метою забезпечення права лю-
дини на оскарження судових рішень у справах про адміністративні
правопорушення. Ще дев’ять питань, ініційованих Омбудсменом,
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знаходяться у стадії вирішення. По 23-м питанням відсутній будьякий результат. (див. таблицю № 5).
Таким чином, аналіз даних таблиці № 5 позволяє говорити про
те, що ступінь прояву змін за наслідками ініціювання Омбудсменом загальних питань, пов’язаних їх захистом прав людини становить усього
8,6%, що 65,7% ініціатив Омбудсмена не дали жодного результату, і що
тільки 25,7% піднятих Омбудсменом питань, так чи інакше, зрушилися
«з мертвої точки».
Моніторинг діяльності Омбудсмена показав, що більше половини
(57,1%) питань, піднятих Омбудсменом за перше півріччя 2008 року,
стосувалися приведення національного законодавства у відповідність
до міжнародних стандартів, 34% питань – проблем, пов’язаних з со-
ціально-економічними і громадянськими правами і 8,6% – з полі-
тичними правами. При цьому по жодному питанню не простежується
системність підходу до його вирішення. Дії Омбудсмена видаються ситу-
ативними, а реагування імпульсивним. На фоні безсистемних пропо-
зицій Уповноваженого по удосконаленню законодавства, вигідно ви-
різняється своєю масштабністю і послідовністю робота Міністерства
юстиції, Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права при Президенті, МВС України. Порівняймо. У січні
Омбудсмен обговорювала питання застосування альтернативних видів
покарання зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ Рена-
тою Вольвенд і Ханною Северінсен. У травні питання запровадження
системи ювенальної юстиції Омбудсмен обговорювала з регіональним
консультантом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань ювеналь-
ної юстиції, представниками Представництва ЮНІСЕФ в Україні та
Інституту законодавства Верховної Ради України. Приблизно в той же
час Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права за участю правозахисників Української Гельсінсь-
кої Спілки Прав Людини було завершено розробку принципово но-
вої, революційної концепції реформування кримінальної юстиції, яка
включає реформу всіх стадій кримінального процесу і базується на
гарантіях дотримання прав людини та основоположних свобод. 15 лю-
того Рада Національної Безпеки і Оборони України затвердила її своїм
рішенням, а 8 квітня це зробив і Президент України. 11
11

Сайт Української Гельсинської спілки прав людини. http://www.helsinki.org.ua/
index.php?id=1207738224
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І ще одне порівняння щодо заходів, вжитих цього року Омбуд-
сменом і державою у напрямку покращення умов утримання осіб,
позбавлених волі. На дану тему Омбудсмен мала розмову в січні зі
співдоповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ. 26 червня вона
провела прес-конференцію, приурочену до Міжнародного дня за-
хисту жертв катувань, на якій теж піднімалося питання умов утри-
мання осіб, позбавлених волі. В серпні – звернулася до Президента
з поданням щодо вжиття заходів для припинення нелюдського по-
водження з ув’язненими в ізоляторах тимчасового тримання Авто-
номної Республіки Крим, міст Севастополя та Одеси. В той самий
час, як Омбудсмен тільки говорить про потребу створення превен-
тивного механізму запобігання катуванням, при МВС створено цілу
мережу мобільних груп і Управління моніторингу дотримання прав
людини в діяльності органів внутрішніх справ, де 40% посад поміч-
ників Міністра з прав людини посіли представники правозахисних
та громадських організацій.
Наведені приклади свідчать про відсутність у Омбудсмена як
стратегічного бачення шляхів розширення прав і свобод людини, так і
планомірної роботи у цьому напрямку. Дії Омбудсмена значною мірою
спрямовані на розв’язання локальний проблем.

Співпраця українського Омбудсмена
з міжнародними інституціями

За повідомленням прес-служби Уповноваженого, за перше
півріччя 2008 року Омбудсмен провела 9 зустрічей з представниками
іноземних місій на яких, зокрема, обговорювалися і питання стано-
вища з правами людини в Україні. Вона узяла участь в 4-х міжна-
родних конференціях. У квітні цього року Секретаріатом Уповно-
важеного було організовано і проведено Міжнародну конференцію
«Сучасні виклики правам і свободам людини», яка була присвячена
60-й річниці Загальної декларації прав людини та 10-річчю утворен-
ня інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини. Проте, з цих повідомлень неможливо скласти уяву про ділові
взаємостосунки Уповноваженого з міжнародними організаціями і
чи існують вони взагалі, поза межами жестів дипломатичної ввіч-
ливості. Інформація про будь-які спільні програми Уповноваженого з
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ОБСЄ, чи іншими міжнародними інституціями, повністю відсутня, хоча
відомо, що міжнародні організації активно співпрацюють з багатьма
державними установами в Україні у напрямку сприяння затверд-
ження принципів верховенства права та прав людини. Наприклад,
партнерами Координатора проектів ОБСЄ в Україні по впроваджен-
ню таких проектів є: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та
спорту, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти
і науки України, Міністерство юстиції України, Конституційний та
Верховний Суди України, Академія прокуратури України, Академія
суддів України, Вищий адміністративний суд України, регіональні
неурядові організації тощо. Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини у цьому списку відсутній. У 1999 році ОБСЄ вже
виділяло досить велику допомогу на роботу Координаційної ради
із протидії торгівлі людьми, створеної при інституції українського
Омбудсмена, але ця рада припинила своє існування через дуже ко-
роткий проміжок часу без будь-яких видимих результатів. У даній
доповіді також згадувалося про так і незавершену програму Вряду-
вання ПРООН «Доброчесність на практиці» на 2004 –2006 рік, у
якій брав участь інститут Уповноваженого.
На нашу думку, відсутність інформації про спільні програми
міжнародних організацій з інститутом українського Омбудсмена
викликана відсутністю практичної взаємодії Уповноваженого з ци-
ми інституціями, причиною якої може бути недовіра до інституції
Омбудсмена через попередній негативний досвід у реалізації спіль-
них проектів і використання донорської допомоги.
ВИСНОВКИ

1. Уповноважений Верховної Ради з прав людини ініціює пи-
тання, пов’язані з дотриманням чи захистом прав людини тільки у
окремих проблемах;
2. Для ініціювання питань Омбудсмен використовує такі спосо-
би, як подання до відповідних органів української влади; подання
до Конституційного Суду; обговорення проблем з представниками
іноземних місій чи на міжнародних конференціях/форумах з під-
кріпленням заходами вжитими на національному рівні; обговорен-
ня проблем з представниками іноземних місій чи на міжнародних
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конференціях/форумах без підкріплення заходами на національно-
му рівні;
3. Омбудсмен надає перевагу ініціюванню питань шляхом поєд-
нання певних заходів на національному рівні і обговорення проблем
з представниками іноземних місій чи на міжнародних конферен-
ціях/форумах (45,7%) і значно менше використовує такі ефективні
заходи, як звернення до вищих органів української влади і звернен-
ня до Конституційного суду. Питома вага таких звернень становить,
відповідно 17,1% і 8,7%;
4. За перше півріччя 2008 року, за доступними джерелами ін-
формації відслідковано 35 ініціатив Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини;
5. Ряд питань, які піднімалися Омбудсменом у попередні роки,
у першому півріччі залишалися поза його увагою;
6. Омбудсмен проявляє мало наполегливості у просуванні ініцій-
ованих ним питань. (65,7% питань піднімалися Омбудсменом тільки
один раз і не підкріплювалися додатковими діями);
7. Рівень реагування влади на дії Омбудсмена є досить низьким.
Тільки 25,7% ініціатив Омбудсмена були почуті владою;
8. Ступінь прояву змін за результатами вжитих Омбудсменом
заходів по ініціюванню і просуванню питань, пов’язаних з дотри-
манням прав людини, становить усього 8,6%.
9. Вжиті Омбудсменом заходи, спрямовані на покращення ста-
новища з правами людини у 65,7% випадків не дали результату, що
свідчить про їх низьку ефективність;
10. Результати спостережень вказують на відсутність системної
роботи Уповноваженого;
11. Результати моніторингу вказують на відсутність стратегії в
діях Омбудсмена;
12. Немає планомірності в роботі;
13. Відсутній відкритий доступ до повної інформації про діяль-
ність інституту Омбудсмена;
14. Мають місце не зовсім об’єктивні оцінки важливих подій,
як у випадку із заявою щодо конституційної реформи, яка дисонує
з висновками експертів і думкою громадськості і реальним станови-
щем справ;
15. Відсутня реальна взаємодія з міжнародними інституціями.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Виробити концепцію стратегічних напрямків діяльності Ом-
будсмена і план її реалізації;
2. Шляхом внесення змін у законодавство закріпити положення
про обов’язковість реагування органів влади на звернення і подання
Уповноваженого;
3. Розширити взаємодію Омбудсмена з громадськими і міжна-
родними організаціями.
4.4. Про рівень відкритості і прозорості
діяльності Омбудсмена

Відкритість і прозорість – це характеристика діяльності органів
влади, державних і недержавних установ у демократичному суспіль-
стві. Вона передбачає:
♦ можливість гарантованого швидкого і необмеженого доступу
до повної, об’єктивної, достовірної інформації про діяльність цих
установ;
♦ можливість здійснення громадського контролю за їх діяль-
ністю;
♦ можливість взаємодії громадян і їх об’єднань з органами
влади, державними і недержавними установами.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про інформацію», всі грома-
дяни України, юридичні особи і державні органи мають право на
інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, вико-
ристання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для
реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення
завдань і функцій.
4.4.1. Доступ до інформації про діяльність Омбудсмена

У попередніх розділах ми неодноразово говорили про відсут-
ність доступу до повної інформації про діяльність Омбудсмена, що
значно ускладнювало роботу моніторингової групи. Наші спроби от-
римати додаткову інформацію про діяльність інституції Омбудсмена
шляхом подання інформаційних запитів закінчувалися відмовою,
вмотивованою забороною втручатися у діяльність Омбудсмена.
Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав люди-
ни» дійсно забороняє будь-кому втручатися у діяльність Омбудсмена
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(п. 1 ст. 20). Але чи є інформаційні запити втручанням у діяльність?
Згідно зі ст. 32 того ж Закону «Про інформацію» під інформаційним
запитом розуміється звернення з вимогою надати письмову або усну
інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судо-
вої влади України, їх посадових осіб з окремих питань. А, за тлумач-
ним словником української мови, дієслово «втручатися» означає само-
чинно вторгатися (тобто, пробиватися силою через певну перешкоду)
у чиїсь справи, відносини.12 Є абсолютно очевидним, що звернення до
Омбудсмена з вимогою надати інформацію про його діяльність не ма-
ють нічого спільного з самочинним вторгненням у його діяльність.
Відповідно до статті 14 Закону про Уповноваженого, Омбудсмен
зобов’язаний зберігати конфіденційну інформацію. Але і ця норма
закону не може бути підставою відмови у задоволенні інформаційно-
го запиту, так як, згідно ст. 30 закону «Про інформацію», до конфі-
денційної інформації не можуть бути віднесені відомості: стосовно
стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також
фактів їх порушень; про незаконні дії органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
Отже, відмови Омбудсмена у наданні інформації за інформаційними
запитами є не законними і такими, що порушують право громадян на
інформацію. Вже було кілька прецедентів, коли суд зобов’язував Ом-
будсмена надати інформацію за запитами громадян але, не зважаючи
на це, Секретаріат Уповноваженого продовжує практику відмов. Так,
в ході спостереження за діяльністю Омбудсмена, 8 членів моніто-
рингової групи направили по одному і більше запитів до Омбудсме-
на, в яких вимагали надати інформацію про структуру Секретаріату
Уповноваженого, фінансування, кількість отриманих звернень по
певним категоріям прав, кількість відкритих проваджень, кількість
актів реагування і т. п. Усі вісім членів моніторингової групи отрима-
ли однотипні відписки, в кожній з яких відмова у наданні інформації
обґрунтовувалася положенням п. 1 ст. 20 закону про Уповноважено-
го. Тобто, у наданні інформації було відмовлено по 100% запитів.
Таким чином, Омбудсмен позбавив моніторингову групу законного
права на отримання повної, достовірної інформації про його діяльність,
12

Новий тлумачний словник української мови. Укладачі В. Яременко, О. Сліпушко.
Київ, видавництво «Аконіт», 2007 рік, стор. 394, 171.
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яка була необхідною сімнадцятьом громадським організаціям для виконання завдань, пов’язаних з проведенням моніторингу.
Відмовляючи у наданні запитуваної інформації, представники
Секретаріату рекомендували звернутися до офіційного сайту Упов-
новаженого. Ми скористалися їх рекомендаціями.
4.4.2. Аналіз інформаційної відкритості офіційного сайту
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

В демократичному суспільстві обов’язок забезпечення доступу до
необхідної інформації про діяльність тієї чи іншої установи лежить
на самій установі. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті
є дієвим засобом забезпечення відкритості і прозорості діяльності
установи. На сьогоднішній день легше перелічити державні устано-
ви, які не мають своїх веб-сторінок в Інтернеті, ніж ті, які мають
офіційні веб-сайти. Ще у 2002 році Кабінетом Міністрів України
було визначено перелік необхідної інформації, яка обов’язково має
міститися на офіційних сайтах органів влади, державних установ.
На основі цього переліку ми проаналізували стан відкритості сайту
Уповноваженого. Результати аналізу представлені у таблиці № 6.

Таблиця № 6 . Стан інформаційної відкритості сайту
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Кожен вид інформації оцінюється за наступною шкалою:
0 – відсутня інформація
1 – 33% від необхідної інформації
2 – 66% від необхідної інформації
3 – повна інформація
Інформація про діяльність
Секретаріату Омбудсмена

1.
2.
3.
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Наявність на сайті назви інституції
Наявність інформації про структуру Сек-
ретаріату Уповноваженого
Основні функції структурних підрозділів, а
також прізвища, імена, по батькові, номе-
ри телефонів, адреси електронної пошти їх
керівників

Ступінь
розкриття
вказаного
виду інформації
3

Відсоток
розкриття
вказаного
виду інформації
100%

0

0%

0

0%
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4.

Місцезнаходження Секретаріату Уповнова-
женого

3

100%

5.

Місцезнаходження регіональних представ-
ників Омбудсмена (поштові адреси, но-
мери телефонів, факсів, адреси сайтів та
електронної пошти)

0

0%

6.

Розпорядок роботи установи та години
прийому громадян

0

0%

7.

Відомості про наявні вакансії

0

0%

8.

Основні завдання та нормативно-правові
засади діяльності

2

66%

9.

Перелік нормативно-правових актів, що
регламентують діяльність Омбудсмена

3

100%

10. Положення про Секретаріат Уповноваже-
ного Верховної Ради з прав людини

3

100%

11. Цільові програми у сфері захисту прав лю-
дини

0

0%

12. Інформація про використання Секретаріа-
том Омбудсмена коштів Державного бюд-
жету України

0,5

Менше
33%

13. Повідомлення про акти реагування Омбуд-
смена

1

33%

14. Оприлюднення результатів аналізу моніто-
рингової діяльності та впливу актів реагу-
вання Омбудсмена

0

0%

15. Власні інформаційні ресурси з питань, що
належать до компетенції Секретаріату Ом-
будсмена

1

33%

16. Інформація про поточні та заплановані за-
ходи у сфері захисту прав людини

1

33%

17. Оприлюднення річних звітів Омбудсмена

1

33%

18. Розміщення на сайті матеріалів просвіти в
галузі захисту прав людини

0

0%

2,5

Більше
66%

20. Розміщення на сайті аналітичних матеріалів

0

0%

21. Підсумковий результат розкриття необхід-
ної інформації

1

33,1%

19. Розміщення на сайті новин
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За даними таблиці ми бачимо, що рівень інформаційної відкритості сайту Уповноваженого становить усього 33,1%. Це найнижчий
рівень відкритості у порівнянні з офіційними сайтами не тільки центральних органів влади, але й обласних державних адміністрацій.( див.
діаграму № 11).
Ремарка. Ми порівнюємо офіційний сайт Омбудсмена з сайта-
ми державних структур тому, що Уповноважений Верховної Ради з
прав людини є посадовою особою, яка знаходиться на державній
службі, як і співробітники Секретаріату Уповноваженого. При тому,
що Уповноважений має особливий статус і не належить до органів
влади, його діяльність фінансується з державного бюджету, що дає
підстави вважати Секретаріат Уповноваженого державною устано-
вою, хоча і з особливим статусом.

Діаграма № 11. Порівняння середнього рівня відкритості
офіційних сайтів

Діаграма складена на підставі даних про результати моніторин-
гу стану інформаційної відкритості сайтів органів державної влади
України, здійсненого в 2007 році Українським незалежним центром
політичних досліджень.
4.4.3. Інформаційне наповнення сайту Омбудсмена

За даними таблиці № 6 добре видно, що найбільш відображени-
ми на сайті є тільки 4 види інформації (тобто 19%). Це інформація
про назву інституції, місце її знаходження, перелік нормативно-пра-

148

4. Результати аналізу діяльності інституту Омбудсмена у період січень–серпень 2008 р.

вових актів, що регламентують діяльність Омбудсмена і Положення
про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Повністю відсутня інформація по 9 видам (43%): структура Сек-
ретаріату Уповноваженого; функції структурних підрозділів, а також
координати їх керівників; місце знаходження регіональних пред-
ставників Омбудсмена; відомості про вакансії; розпорядок роботи;
цільові програми; результати аналізу моніторингової діяльності та
впливу актів реагування Омбудсмена на органи влади; аналітичні
матеріали; просвітні матеріали. Також на сайті немає інформації про
програму діяльності Омбудсмена і план її реалізації.
Із 17 рубрик, розміщених на головній сторінці сайту, 13 (або
76,5%) – не оновлювалися роками. До цих рубрик відносяться:
♦ Постанови Верховної Ради, Розпорядження КМУ щодо діяль-
ності Уповноваженого (останнє оновлення відбулося у 2005 році);
♦ подання Уповноваженого (останнє оновлення у 2006 році);
♦ співпраця Уповноваженого з Конституційним судом Украї-
ни (останнє оновлення у 2007 році);
♦ документи Уповноваженого, які оприлюднені в ЗМІ (останнє
оновлення у 2006 році);
♦ звернення, позовні заяви, інші документи (останнє оновлен-
ня у 2006 році);
♦ договори про співпрацю з Омбудсменами інших країн (ос-
таннє оновлення у 2004 році).
♦ рубрика «ЗМІ щодо діяльності Уповноваженого» за 2008 рік
містить одну статтю і то про подію, яка мала місце у 2007 році;
♦ рубрика «Звернення до Уповноваженого» містить інформа-
цію тільки за 2006 і 2007 рік і то не повну;
♦ у рубриці «Періодичні видання» міститься 5 випусків «Віс-
ника Уповноваженого». Останній вийшов у 2003 році;
♦ рубрики «Доповіді» і «Спеціальна доповідь» оновлювалися,
відповідно у 2005 і 2003 роках (більше доповідей не було). Доповіді
оприлюднені без дат, і в них важко орієнтуватися;
♦ рубрика «Фінансування діяльності Уповноваженого» містить
дві невиразні таблички за 2005 і 2006 рік;
♦ у рубриці «Нормативні документи Уповноваженого Верхов-
ної Ради з прав людини» представлено усього 2 документа: Положен-
ня про Секретаріат Уповноваженого і Положення про представників
Уповноваженого, затверджені у 2005 році.
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Найбільш динамічною є рубрика сайту «Прес-служба Уповно-
важеного повідомляє». За перше півріччя 2008 року у ній було роз-
міщено 97 повідомлень (див. табл. № 7)

Таблиця № 7. Інформаційна насиченість рубрики новин
на сайті Омбудсмена
роки

Місяці
Січень Лютий

2008

8

13

Березень

7

Квітень Травень Червень Липень Серпень усього

6

12

11

23

17

97

За цей же час у попередні роки (1998-2007)
1998

–

–

–

–

2

1

1

2

6

1999

–

1

3

3

4

4

1

–

16

2000

1

-

7

–

3

7

2

6

26

2001

1

5

1

–

4

3

2

1

17

2002

1

4

5

4

4

2

1

1

22

2003

2

2

7

2

3

4

3

2

25

2004

3

3

7

5

8

5

8

1

40

2005

–

7

5

5

7

6

5

2

37

2006

1

11

7

2

5

4

2

3

35

2007

5

3

12

14

14

11

3

10

72

Ми бачимо, що з року в рік кількість повідомлені прес-служби
Омбудсмена постійно зростає. Тільки у порівнянні з 2007 роком
кількість повідомлень збільшилася у 1,3 рази, а у порівнянні з 1998
роком вона зросла у 16,2 рази. Але рубрика «Прес-служба Уповноваженого повідомляє» є єдиною із 17 рубрик сайту Омбудсмена, що динамічно розвивається і постійно оновлюється. Великою мірою, завдяки
саме цій рубриці моніторинговій групі вдалося зібрати інформацію
про діяльність Омбудсмена. Ми відстежили з 97 повідомлень 94 дії
Омбудсмена. Серед них ті, про які мова вже йшла у цій доповіді:
відкриті провадження, комплексні перевірки, ініціативи, висунуті
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Омбудсменом у цьому році, акти реагування, приклади оператив-
ного реагування Омбудсмена на екстремальні ситуації і т. д. Але, на
жаль, з 94-х зафіксованих нами дій Омбудсмена, журналісти заці-
кавилися тільки сімнадцятьма і тільки одиниці повідомлень отри-
мали широкий і позитивний резонанс у суспільстві. Про це мова у
наступному розділі.
Отже, на підставі викладеного, ми робимо висновок про низький
рівень прозорості і відсутність широкого доступу до інформації про
діяльності Омбудсмена.
4.4.4. ЗМІ про діяльність Уповноваженого

Вище ми говорили, що на офіційному сайті Уповноваженого є
рубрика «ЗМІ щодо діяльності Уповноваженого з прав людини та
захисту прав і свобод людини» і у цій рубриці за 2008 рік міститься
інформація тільки про одну публікацію і то щодо події 2007 року.
Наше ж спостереження показало, що у першому півріччі 2008 року
в електронних засобах інформації було 503 повідомлення про діяль-
ність Омбудсмена. В друкованих ЗМІ повідомлень було значно мен-
ше. Ми відшукали тільки одну статтю у квітневому номері газети «Го-
лос України», присвячену 10-літтю інституту Омбудсмена13 і кілька
коротких повідомлень в газеті «День». Трохи активніше за друковані
ЗМІ діяльність Омбудсмена висвітлювали телебачення і радіо. Так,
14 квітня Перший національний телеканал транслював урочисті збо-
ри, що проходили в оперному театрі, з нагоди святкування 10-ліття
інституту Омбудсмена і 60-ліття Загальної декларації прав людини.
Літом, в теленовинах на різних каналах неодноразово висвітлювалися
прес-конференції Омбудсмена з нагоди Міжнародного дня захисту
жертв катувань і з приводу подій навколо захопленого піратами суд-
на «Леманн Тімбер». На хвилі першого національного радіомовлення
пройшов цикл передач присвячений цим же темам. І все ж, найбіль-
ша кількість інформаційних повідомлень про діяльність Омбудсмена
була розміщена в мережі Інтернет. Тому ми проаналізуємо саме їх.
Із 503-х повідомлень в електронних засобах інформації, 397 (або
78,9%) – стосувалися трьох епізодів:
13

Ніна Карпачова: «Я захищаю права конкретної людини а не партій». Газета «Го-
лос України» № 71 (4321) від 12 квітня 2008 року. http://www.golos.com.ua/article/
1207919157.html
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♦ діям Омбудсмена під час повені на Прикарпатті;
♦ заходам Уповноваженого по звільненню з піратського полону
екіпажу судна «Леманн Тімбер»;
♦ діям Омбудсмена, спрямованим на просування питання про
утворення в Україні Міграційної служби.
Кількість повідомлень по цим епізодам становила відповідно: 39,8%;
25,8% і 13,3%. Усі повідомлення, що стосувалися цих трьох епізодів, ві-
дображали позитивне ставлення до дій Омбудсмена і їх підтримку.
Ще у 61-у (або 12,1%) повідомленні відображалося неоднознач-
не ставлення до дій Омбудсмена у таких 5-ти епізодах: захист Ом-
будсменом затриманого в лютому правоохоронними органами ексміністра транспорту М.Р удьковського (5 повідомлень) і підняте у
зв’язку з цим затриманням питання існування в Україні «таємних
тюрем» (10 повідомлень); відкриття провадження у зв’язку з подіями
на Графській пристані у Севастополі (4 повідомлення); оцінка Ом-
будсменом факту самопроголошення незалежності Косово (2 пові-
домлення); дії Омбудсмена під час конфлікту навколо Тендерної па-
лати (40 повідомлень);
45 (або 8,9%) повідомлень були нейтрального змісту і стосували-
ся ще 9-и епізодів. З цих дев’яти епізодів два – знайшли висвітлення
у 14-ти повідомленнях: про відкриття провадження у справі пост-
раждалих вкладників «Еліт-Центру» (5 повідомлень) і висвітлення
прес-конференції, присвяченої Міжнародному дню захисту жертв
катувань (9 повідомлень). Решта 7 – висвітлювалися не більше 1-2
разів і стосувалися, переважно, зустрічей Уповноваженого з високи-
ми посадовими особами держави. (див. табл. № 8).

Таблиця № 8. Ступінь висвітлення дій Омбудсмена
в інформаційному просторі
№
Події
п/п
1 Події, що висвітлю-
валися прес-службою
Омбудсмена на офіцій-
ному сайті
2 Події, що висвітлю-
валися в електронних
засобах інформації
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Кількість
подій

%

94

100

17

18,1

Кількість
публікацій

%

503

100
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3

4
5
6

З них:
Події, що широко і по-
зитивно висвітлювалися
в електронних засобах
інформації
Події, що висвітлюва-
лися неоднозначно
Події, що висвітлюва-
лися нейтрально
Події, інформація про
які містилася на сайті
Омбудсмена, але вони
не висвітлювалися в
електронних засобах ін-
формації

З них
3

3,2

397

78,9

5

5,3

61

12,1

9

9,6

45

8,9

77

82,5

Звертає на себе увагу той факт, що з розміщених на офіційному
сайті Омбудсмена в рубриці «Прес-служба повідомляє» 97-и пові-
домлень, які стосувалися 94-х дій Омбудсмена у першому півріччі
2008 року, журналісти висвітлювали тільки 17 епізодів (або 18,1%).
При цьому, як показано в таблиці № 8, тільки 3,2% дій Омбудсмена
мали широкий і позитивний резонанс. 82,5% дій Омбудсмена зали-
шилися поза громадською увагою.
На нашу думку, спостерігається пряма залежність активності висвітлення дій Омбудсмена в інформаційному просторі від активності
ініціювання Омбудсменом актуальних проблем. Якщо ж ділова та інформаційна активність Омбудсмена проявляється у питаннях, які зачіпають інтереси багатьох людей, то його підтримка стрімко зростає.
Так, звільненню моряків судна «Леманн Тімбер» було присвячено 17
повідомлень прес-служби Омбудсмена, проведено ряд прес-конфе-
ренцій, в результаті – в електронних засобах інформації вийшло 130
публікацій, тема висвітлювалася в теленовинах, Омбудсмен отримав
позитивну оцінку і широку підтримку своїх дій серед громадськості.
Діям Омбудсмена під час літньої повені на Прикарпатті було при-
свячено 8 повідомлень і вийшло 200 публікацій. Ці дії теж мали
позитивний резонанс у суспільстві. Питанню створення міграційної
служби присвячено 8 повідомлень і вийшла теж достатньо велика
кількість публікацій – 67.
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Наведені дані переконливо свідчать, що суспільний резонанс і
динаміку позитивного розвитку отримують ті питання, по яким Омбудсмен найбільш активно інформує суспільство. Ми ж спостерігаємо
тільки епізодичну активність Омбудсмена в інформаційному просторі і
це, на нашу думку, є однією з причин невисокої ефективності її дій і,
на загал, невеликої довіри населення до Омбудсмена.
Ми змогли проаналізувати активність Омбудсмена тільки у вір-
туальному інформаційному просторі. Причиною такого обмеження є
те, що інші носії інформації, які, за ст. 26 закону «Про інформацію»
офіційно визнані джерелами інформації, висвітлюють діяльність
Омбудсмена настільки фрагментарно, що за ними неможливо склас-
ти цілісної уяви про його діяльність, особливо за такий короткий
проміжок часу, як пів року. Ще гірша справа з документами. Ос-
танній раз документи про діяльність Омбудсмена вийшли окремим
виданням у 2006 році – це збірник документів 1998-2006 «Перший
Омбудсмен України на захисті прав людини». Доповіді Омбудсме-
на, які теж є документами, не виходять вже кілька років. «Вісник
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» припинив своє іс-
нування 2004 року. Публічних виступів Омбудсмена за пів року не
набереться й десятка.
ВИСНОВКИ

1. Доступ до інформації про діяльність Омбудсмена обмежується
можливістю ознайомлення з матеріалами розміщеними на офіційно-
му сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і з публіка-
ціями в ЗМІ. Інформаційні запити Омбудсмен розцінює, як втручан-
ня у його діяльність;
2. Рівень інформаційної відкритості сайту Уповноваженого ста-
новить 33,1% і є найнижчим серед сайтів інших державних установ і
органів влади. 76,5% рубрик сайту Уповноваженого не оновлювалися
роками. Єдиною постійно оновлюваною рубрикою є рубрика «Пресслужба Уповноваженого повідомляє;
3. Тільки 18,1% дій Омбудсмена висвітлювалися в засобах масо-
вої інформації;
4. Тільки 3,2% дій Омбудсмена отримали широке суспільне виз-
нання;
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5. Найбільш активно діяльність Омбудсмена висвітлювалася
в електронних засобах інформації. За перше півріччя 2008 року в
мережі Інтернет було розміщено 503 повідомлення про діяльність
Омбудсмена, але 78,9% публікацій стосувалося усього трьох епізодів
діяльності Омбудсмена. 82,5% дій Омбудсмена не знайшли відобра-
ження в ЗМІ;
6. Спостерігається пряма залежність активності висвітлення дій
Омбудсмена в інформаційному просторі від активності ініціювання
Омбудсменом актуальних проблем. Якщо ж ділова та інформаційна
активність Омбудсмена проявляється у питаннях, які зачіпають ін-
тереси багатьох людей, то його підтримка стрімко зростає;
7. Відкрито і прозоро в інформаційному просторі Омбудсмен діє
тільки в окремих випадках, що негативно відбивається на ступені
суспільного визнання інституту Уповноваженого;
8. Ступінь відкритості і прозорості діяльності Омбудсмена є не-
достатнім.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

♦ В основу інформаційної політики покласти принцип відкри-
тості і прозорості діяльності Омбудсмена;
♦ Замінити застарілу версію веб-сайту Уповноваженого на більш
сучасну;
♦ На офіційному сайті Омбудсмена викласти повну інформа-
цію щодо структури і організації роботи Секретаріату Уповноваже-
ного;
♦ Оприлюднити інформацію про структурні підрозділи Сек-
ретаріату, їх керівників, розпорядок роботи, контактні телефони,
тощо;
♦ Розмістити на сайті інформацію про стратегічні напрямки і
плани діяльності Омбудсмена;
♦ Розмістити на сайті інформацію про цільові програми у сфері
захисту прав людини;
♦ Завести і постійно оновлювати рубрику «Аналітичні ма-
теріали»;
♦ Розміщати на сайті матеріали просвітницького характеру з
питань захисту прав людини;
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♦ Викласти на сайті чіткі і зрозумілі рекомендації щодо звер-
нень громадян до Омбудсмена;
♦ Запровадити режим щоденного оновлення сайту, створити
англомовну версію;
♦ Налагодити регулярний (щомісячний) випуск Бюлетеня
діяльності Омбудсмена;
♦ На одному з національних телеканалів запровадити регуляр-
ні (раз на місяць/тиждень) телепрограми, як то «Час Омбудсмена»;

4.5. Загальні підсумки аналізу діяльності Омбудсмена

Підсумки аналізу представлені у таблиці № 9.
Дані таблиці № 9 показують, що, за 5-и бальною шкалою,
ефективність Омбудсмена дорівнює 3,2 бала, тобто, є недостатньо
високою.

Пояснення способу оцінювання показників,
представлених у таблиці № 9
Показники

Спосіб оцінювання

1.

Ступінь відповідності українсь-
ких стандартів діяльності Ом-
будсмена європейським.

Оцінюється за результатами
аналізу таблиці № 4

2.

Ступінь ініціювання Омбуд-
сменом питань пов’язаних з
дотриманням чи захистом прав
людини.

Оцінюється за результатами
аналізу кількісних показників,
як то: кількість Конституційних
подань Омбудсмена; кількість
звернень до Президента Украї-
ни, уряду, органів державної
влади.

3.

Рівень ефективності вжитих
Оцінюється шляхом порівняння
Омбудсменом заходів спрямова- кількості актів реагування Ом-
них на покращення становища будсмена та їх наслідками.
із дотриманням прав людини

4.

Рівень ефективності дій Ом-
будсмена в інформаційному
просторі
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смена (кількість і характер пуб-
лікацій) та резонансності цих
публікацій в суспільстві.
5.

Ступінь прояву змін за резуль-
татами діяльності Омбудсмена

Оцінюється за наслідками ре-
алізації/нереалізації актів реагу-
вання Омбудсмена

6.

Ступінь суспільного визнання
інституту Омбудсмена

Оцінюється за результатами
статистичного обліку висунутих
Омбудсменом і підтриманих/
не підтриманих у суспільстві
ініціатив Омбудсмена.

7.

Рівень прозорості діяльності
Омбудсмена

Оцінюється за результатами
моніторингу інформаційної
відкритості сайту Омбудсмена
(таблиця № 6), ступеня його
співпраці зі ЗМІ, та ступеня
реагування на інформаційні за-
пити громадян.

8.

Ступінь поінформованості
суспільства про існування інс-
титуту Омбудсмена, мету його
діяльності і повноваження.

Оцінюється за результатами
моніторингу ЗМІ.

9.

Рівень доступності Омбудсмена
для громадян

Оцінюється за результатами
аналізу офіційного сайту Ом-
будсмена на предмет наявності
достатньої інформації для заяв-
ників.

10. Рівень співпраці Омбудсмена з
не-державними громадськими
організаціями

Оцінюється за кількісними і
якісними показниками взає-
модії Омбудсмена з громадсь-
кими організаціями ( в яких
заходах брали спільну участь
Омбудсмен і представники НГО
і яких саме НГО)

11. Ступінь реагування влади на дії
Омбудсмена

Оцінюється за кількісними по-
казниками реагування/не реагу-
вання влади на дії/бездіяльність
Омбудсмена.
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3

2.

1.

Ступінь відповідності
українських стандар
тів діяльності Омбуд
смена європейським
Ступінь ініціювання
Омбудсменом питань
пов’язаних з дотри
манням чи захистом
прав людини
Рівень ефективності
вжитих Омбудсменом
заходів спрямованих
на покращення ста
новища із дотриман
ням прав людини

Показники

Ініціює

Підсумкові
документи за
результатами
більшості внут
рішніх заходів
виносяться
на розгляд
Верховної Ра
ди, Кабінету
Міністрів,
Президента
України, інших
компетентних
органів.

Активно ініціює

Підсумкові документи
за результатами усіх
внутрішніх заходів (мо
ніторингів дотримання
прав людини; аналітич
них висновків стосовно
стану дотримання прав
людини; правових оці
нок та експертиз зако
нодавства; пропозицій;
рекомендацій; виснов
ків ін.) виносяться на
розгляд Верховної Ра
ди, Кабінету Міністрів,
Президента України,
інших компетентних
органів.

4
Відповідає
більшою
мірою

Повна відповідність

5

3

Підсумкові
документи за
результатами
окремих внут
рішніх заходів
виносяться
на розгляд
Верховної Ра
ди, Кабінету
Міністрів,
Президента
України, інших
компетентних
органів.

Ініціює по
окремим пи
танням

Відповідає
меншою
мірою

Критерії оцінювання
2

Підсумкові
документи за
результатами
внутрішніх за
ходів не виносяться назовні

Не ініціює

Зовсім не від
повідає

3

3

4

Оцінка
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Таблиця № 9. Оцінка ефективності діяльності Омбудсмена

Ступінь прояву змін
Більшість громадян
за результатами діяль відчула великі пози
ності Омбудсмена
тивні зміни
Більшість громадян
активно підтримують
усі ініціативи (діяль
ність) Омбудсмена

Громадськість має га
рантований швидкий
і необмежений доступ
до всієї інформації
про діяльність Ом
будсмена

Ступінь суспільного
визнання інституту
Омбудсмена

Рівень прозорості
діяльності Омбуд
смена

5.

6.

7.

Повідомлення в ЗМІ
про дії Омбудсмена
справляють великий
позитивний вплив на
більшість громадян.

Рівень ефективності
дій Омбудсмена в
інформаційному про
сторі

5

4.

Показники
3

Більшість гро
мадян мають
доступ до ін
формації про
діяльність Ом
будсмена

Окремі гру
пи громадян
мають доступ
до інформації
про діяльність
Омбудсмена

Повідомлен
ня в ЗМІ про
окремі дії
Омбудсмена
справляють
позитивний
вплив на гро
мадян
Більшість
Окремі групи
громадян від громадян від
чула позитивні чули зміни
зміни
Більшість
Громадяни
громадян
підтримують
підтримують
окремі ініціа
ініціативи
тиви (діяль
(діяльність)
ність) Омбуд
Омбудсмена
смена

Повідомлення
в ЗМІ про дії
Омбудсмена
справляють
позитивний
вплив на бага
тьох

4

Критерії оцінювання

Громадськість
не підтримує
ініціативи
(діяльність)
омбудсмена;
Омбудсмен не
проявляє жод
них ініціатив.
Громадськість
не має доступу
до інформації
про діяльність
омбудсмена

Громадськість
не відчула
змін

Діяльність
омбудсмена в
ЗМІ не висвіт
люється

2

3

3

3

3
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5

Рівень доступності
Омбудсмена для гро
мадян

Активна співпраця з
багатьма недержав
ними громадськими
організаціями

Для всіх громадян
України звернення
до Омбудсмена є
простою, легкою,
швидкою, доступною
процедурою.

Ступінь поінформо
Громадськість ши
ваності суспільства
роко поінформовані
про існування інс
про існування
титуту Омбудсмена,
інституту Омбудсме
мету його діяльності і на, мету його діяль
повноваження.
ності і повноваження.

10. Рівень співпраці
Омбудсмена з недер
жавними громадськи
ми організаціями

9.

8.

Показники

Співпраця з
провідними
правозахисни
ми організа
ціями

Для біль
шості грома
дян України
звернення до
Омбудсмена є
простою, лег
кою, швидкою,
доступною
процедурою.

Більшість гро
мадян поін
формовані
про існування
інституту Ом
будсмена, мету
його діяль
ності і повно
важення.

4

3

Співпраця
з окремими
правозахисни
ми організа
ціями

Для жителів
багатьох ре
гіонів України
звернення до
Омбудсмена
ускладнюється
відсутністю
регіональних
представництв
Омбудсмена

Окремі гру
пи громадян
поінформовані
про існування
інституту Ом
будсмена, мету
його діяль
ності і повно
важення.

Критерії оцінювання

Відсутність
співпраці з
недержавними
громадськими
організаціями

Для всіх гро
мадян України
звернення до
Омбудсмена є
складною про
цедурою

Громадськість
не володіє
інформацією
про існування,
особу, мету,
процедуру та
повноваження
омбудсмена.

2

3

3

4

Оцінка
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12. Середній бал

11. Ступінь реагування
влади на дії Омбуд
смена

Показники
Влада активно реагує
на дії Омбудсмена

5
Влада реагує
на більшість
дій Омбуд
смена

4

3

2

Влада приймає Влада ігнорує
до уваги але
діяльність Ом
реагує тільки
будсмена.
на окрему
інформацію
отриману від
Омбудсмена.

Критерії оцінювання

3,2

3

Оцінка
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5. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВИСНОВКИ

У період 1998–2003 років успішно пройшов процес становлен-
ня і утвердження нової для України інституції в якості незалежної
структури, здатної захищати права людини і основоположні свобо-
ди, домогтися поновлення порушених прав, змушувати органи влади
рахуватися з думкою Уповноваженого, впливати на рішення влади.
Активно йшов процес налагодження стосунків з міжнародними ор-
ганізаціями і Омбудсменами інших країн;
У період 2004–2007 років репутація Уповноваженого значною
мірою постраждала через вияв політичної заангажованості Омбуд-
смена і тривалі порушення з його боку закону і Конституції Украї-
ни щодо заборони Уповноваженому суміщати мандат Омбудсмена з
будь-яким іншим;
У порушення закону, Омбудсмен вкрай нерегулярно представ-
ляє парламенту щорічні доповіді про становище з правами людини
в Україні;
Негативно впливає на роль інституції Уповноваженого у здій-
сненні захисту прав людини відсутність інституту місцевих Омбуд-
сменів. Парламентський Омбудсмен як одна особа неспроможний
охопити своєю діяльністю всі сфери та рівні державного і місцевого
життя, в яких порушуються права окремої особи;
Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав лю-
дини» менше ніж на 50% відповідає вимогам сформульованим у Па-
ризьких принципах і Рекомендаціях ПАРЄ № 1615 (2003);
У національній системі захисту прав людини Омбудсмен здійс-
нює позасудовий захист прав і свобод громадян, але він наділений і
правом виступати стороною у кримінальних і адміністративних су-
дах, що суперечить міжнародним стандартам;
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини призначається на
посаду і звільняється з неї простою більшістю парламентських голо-
сів, тоді як ПАРЄ рекомендує здійснювати цю процедуру кваліфіка-
ційною більшістю;
Омбудсмен має слабкий вплив на органи влади, зокрема, через
недосконалу правову регламентацію прав та обов’язків Уповноваже-
ного з прав людини. Закон не встановлює обов’язковість розгляду
подань Уповноваженого органами державної влади; не передбачає
можливості оскарження подань Уповноваженого; не визначає поря-
док скасування незаконних рішень органів державної влади та юри-
дичних осіб; не містить положень про поновлення порушених прав
громадян, стягнення компенсацій, збитків, притягнення винних до
відповідальності;
Закон «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини» не обмежує граничних термінів перебування Омбудсмена на
посаді, що створює сприятливі умови для використання Омбудсме-
ном підтримки парламентської більшості для його переобрання на
новий строк. Залежність Уповноваженого з прав людини від пар-
тії влади перешкоджає ефективному захисту конституційних прав і
свобод людини від незаконних дій влади;
Основним напрямком діяльності Омбудсмена є робота зі звер-
неннями громадян;
За 10 років не змінився ні характер, ні географія порушень прав
людини. Найбільша кількість скарг надходить зі східних регіонів
України і стосується порушення громадянських і соціально-еконо-
мічних прав і свобод;
Стабільно високою упродовж усього часу залишається кількість
відмов Омбудсмена у розгляді скарг (в середньому 70%);
У роботі зі зверненнями громадян Омбудсмен, упродовж усіх де-
сяти років, надавав перевагу таким формам реагування, як перена-
правлення звернень до відповідних органів влади (35,2%) і надання
заявникам роз’яснень щодо заходів, яких їм необхідно вжити (40,6%);
Провадження відкривалися в середньому тільки по 10,4% справ;
Ефективність проваджень Омбудсмена в середньому становить
22%;
Загальна кількість основних актів реагування Омбудсмена у
порівнянні з кількістю письмових звернень ніколи не піднімалася
навіть до 1%, балансуючи між 0,08% і 0,3%;
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За 10 років кількість виділених з державного бюджету коштів на
потреби Секретаріату Уповноваженого збільшилася у 8,2 рази, що не
позначилося на ефективності роботи Омбудсмена в цілому;
Загальна кількість проваджень, здійснених у першому півріччі
2008 року, невідома, як і невідомі їх результати;
Омбудсмен епізодично і не повно інформує про здійснювані
ним моніторинги дотримання прав людини;
Публічно оголошуючи про початок моніторингу і закликаючи
громадян телефонувати на «гарячу лінію», він не доводить справу до
кінця і не інформує суспільство про результати моніторингу, як це
було під час виборів мера Києва;
«Гарячі лінії» Секретаріату Уповноваженого важко доступні.
Часто додзвонювачі спілкуються з автовідповідачем і не можуть от-
римати потрібної консультації;
Відсутні аналітичні висновки і пропозиції, щодо стратегічних,
системних заходів, спрямованих на покращення становища з дотри-
манням чи захистом прав людини і основоположних свобод;
Уповноважений Верховної Ради з прав людини ініціює питання,
пов’язані з дотриманням чи захистом прав людини, тільки у окре-
мих проблемах;
Для ініціювання питань Омбудсмен використовує такі спосо-
би, як подання до відповідних органів української влади; подання
до Конституційного суду; обговорення проблем з представниками
іноземних місій чи на міжнародних конференціях/форумах з під-
кріпленням заходами, вжитими на національному рівні; обговорен-
ня проблем з представниками іноземних місій чи на міжнародних
конференціях/форумах без підкріплення заходами на національно-
му рівні;
Омбудсмен надає перевагу ініціюванню питань шляхом поєд-
нання певних заходів на національному рівні і обговорення проблем
з представниками іноземних місій чи на міжнародних конферен-
ціях/форумах (45,7%) і значно менше використовує такі ефективні
заходи, як звернення до вищих органів української влади і звернен-
ня до Конституційного суду. Питома вага таких звернень становить,
відповідно 17,1% і 8,7%;
За перше півріччя 2008 року, за доступними джерелами інфор-
мації відслідковано 35 ініціатив Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини;
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Ряд питань, які піднімалися Омбудсменом у попередні роки, у
першому півріччі залишалися поза його увагою;
Омбудсмен проявляє мало наполегливості у просуванні ініційо-
ваних ним питань. (65,7% питань піднімалися Омбудсменом тільки
один раз і не підкріплювалися додатковими діями);
Рівень реагування влади на дії Омбудсмена є досить низьким.
Тільки 25,7% ініціатив Омбудсмена були почуті владою;
Ступінь прояву змін за результатами вжитих Омбудсменом за-
ходів по ініціюванню і просуванню питань, пов’язаних з дотриман-
ням прав людини, становить 8,6%.
Вжиті Омбудсменом заходи, спрямовані на покращення стано-
вища з правами людини, у 65,7% випадків не дали результату, що
свідчить про їх недостатню ефективність;
Результати спостережень вказують на відсутність системної ро-
боти Уповноваженого;
Результати моніторингу вказують на відсутність стратегії в діях
Омбудсмена;
Немає планомірності в роботі;
Відсутній відкритий доступ до повної інформації про діяльність
інституту Омбудсмена;
Мають місце не зовсім об’єктивні оцінки важливих подій, як у
випадку із заявою щодо конституційної реформи, яка дисонує з вис-
новками експертів і думкою громадськості і реальним становищем
справ;
Незадовільним є рівень співпраці Уповноваженого з правоза-
хисними і громадськими організаціями;
Омбудсмен мало співпрацює з засобами масової інформації;
Відсутня інформація про співпрацю Омбудсмена з міжнародни-
ми інституціями;
Омбудсмен вичерпав задіяні ним досі засоби здійснення пар-
ламентського контролю за дотриманням прав людини, і інституція
потребує реформування діяльності не тільки на організаційному
рівні, але й на законодавчому.
Відсутня реальна взаємодія з міжнародними інституціями.
Доступ до інформації про діяльність Омбудсмена обмежується
можливістю ознайомлення з матеріалами, розміщеними на офіцій-
ному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і з публі-
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каціями в ЗМІ. Інформаційні запити Омбудсмен розцінює, як втру-
чання у його діяльність;
Рівень інформаційної відкритості сайту Уповноваженого стано-
вить 33,1% і є найнижчим серед сайтів інших державних установ і
органів влади. 76,5% рубрик сайту Уповноваженого не оновлювалися
роками. Єдиною постійно оновлюваною рубрикою є рубрика «Пресслужба Уповноваженого повідомляє;
Тільки 18,1% дій Омбудсмена висвітлювалися в засобах масової
інформації;
Тільки 3,2% дій Омбудсмена отримали широке суспільне виз-
нання;
Найбільш активно діяльність Омбудсмена висвітлювалася в
електронних засобах інформації. За перше півріччя 2008 року в
мережі Інтернет було розміщено 503 повідомлення про діяльність
Омбудсмена, але 78,9% публікацій стосувалося усього трьох епізодів
діяльності Омбудсмена. 82,5% дій Омбудсмена не знайшли відобра-
ження в ЗМІ;
Спостерігається пряма залежність активності висвітлення дій
Омбудсмена в інформаційному просторі від активності ініціювання
Омбудсменом актуальних проблем. Якщо ж ділова та інформаційна
активність Омбудсмена проявляється у питаннях, які зачіпають ін-
тереси багатьох людей, то його підтримка стрімко зростає;
Відкрито і прозоро в інформаційному просторі Омбудсмен діє
тільки в окремих випадках, що негативно відбивається на ступені
суспільного визнання інституту Уповноваженого;
Ступінь відкритості і прозорості діяльності Омбудсмена є недо-
статньою.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

– Виробити концепцію стратегічних напрямків діяльності Ом-
будсмена і план її реалізації;
– Привести Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ра-
ди з прав людини» у повну відповідність до стандартів, пере-
дбачених Паризькими принципами і Рекомендаціями ПАРЄ
№ 1615 (2003);
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– Внести зміни в закон «Про Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини» та інші законодавчі акти України, якими пе-
редбачити:
– Створення регіональних представництв Уповноваженого Вер
ховної Ради з прав людини;
– Надання Омбудсмену права законодавчої ініціативи;
– Обов’язок здійснення Омбудсменом контролю за узгоджен-
ням українського законодавства з міжнародними документа-
ми з прав людини, учасницею яких є українська держава, та
їх ефективним втіленням;
– Обов’язок Омбудсмена широко оприлюднювати свої рішення,
повідомляти про стурбованість тими чи іншими проблемами;
– Обов’язок тісної взаємодії Омбудсмена з недержавними гро-
мадськими і правозахисними організаціями;
– Створення Громадської Ради при Секретаріаті Уповноваженого;
– Обов’язок органів влади надавати впродовж розумного строку
повні відповіді на звернення з описом того, як впроваджують-
ся рішення, висновки, пропозиції та рекомендації Омбудсмена,
або з поясненням, чому вони не можуть бути впроваджені;
– Відповідальність посадових осіб за не реагування на звернен-
ня і подання Омбудсмена;
– Обов’язок вести інформаційно-просвітницьку діяльність, спря
мовану на конкретні цільові групи населення;
– Обов’язок брати участь у розробці програм, які стосуються ви
кладання і дослідження з питань прав людини, і брати участь
у їх втіленні в школах, університетах та в професійних колах;
– Рішення про обрання і звільнення Омбудсмена вирішується
кваліфікаційною більшістю голосів у парламенті;
– Уточнити норму закону про заборону політичної діяльності
Уповноваженого;
– Вилучити із законодавчих актів право Омбудсмена виступати
стороною у справах проти органів влади або окремих служ-
бовців як у кримінальних, так і адміністративних судах;
– Обмежити граничний строк перебування Уповноваженого
з прав людини на займаній посаді двома каденціями;
– Встановити заборону для Омбудсмена висувати свою канди-
датуру на виборах під час здійснення своїх повноважень;
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– Надати обов’язкового характеру представленню Омбудсменом
щорічних парламентських доповідей і передбачити відпові-
дальність Омбудсмена за порушення цієї вимоги;
– Надати обов’язкового характеру розгляду подань Уповноваже-
ного органами державної влади, органами місцевого самовря-
дування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організа-
цій та їх посадовими особами та вжиттю відповідних заходів
щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини та
громадянина;
– Визначити процедуру скасування незаконних рішень органів
державної влади та юридичних осіб і поновлення порушених
прав громадян;
– Ініціювати прийняття закону «Про доброчесну поведінку дер
жавних службовців».
– Відкрити представництва Омбудсмена у 24 областях України,
в м. Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим з числа
осіб, що проживають у даній місцевості, мають досвід право-
захисної діяльності і користуються високим авторитетом се-
ред громадськості;
– Делегувати частину повноважень головного Омбудсмена на
регіональний рівень регіональним Омбудсменам;
– Налагодити співпрацю з правозахисними і громадськими ор-
ганізаціями;
– Підвищити ефективність роботи з заявами громадян за ра-
хунок використання досвіду недержавних правозахисних ор-
ганізацій і взаємодії з ними;
– Покращити комунікації з суспільством через розвиток і по
глиблення співпраці з засобами масової інформації і громад-
ськими організаціями;
– Через внесення змін до закону «Про Уповноваженого Верхов-
ної Ради з прав людини» запровадити інститут спеціалізова-
них Уповноважених;
– На законодавчому рівні передбачити посилення відповідаль-
ності посадових осіб за неналежне ставлення до актів реагу-
вання Омбудсмена;
– Обмежити практику перенаправлення скарг громадян до ін-
ших органів влади;

168

5. Загальні висновки і рекомендації

– Посилити контроль Омбудсмена за ходом розслідування скарг
перенаправлених ним у відповідні органи влади;
– Посилити просвітницьку діяльність Омбудсмена;
– Змінити інформаційну політику, поклавши в її основу при-
нцип відкритості і прозорості діяльності Омбудсмена;
– Забезпечити прозорість і відкритість діяльності Омбудсмена;
– Замінити застарілу версію веб-сайту Уповноваженого на більш
сучасну;
– На офіційному сайті Омбудсмена викласти повну інформацію
щодо структури і організації роботи Секретаріату Уповнова-
женого;
– Оприлюднити інформацію про структурні підрозділи Секре-
таріату, їх керівників, розпорядок роботи, контактні телефони,
тощо;
– Розмістити на сайті інформацію про стратегічні напрямки
і плани діяльності Омбудсмена;
– Розмістити на сайті інформацію про цільові програми у сфері
захисту прав людини;
– Завести і постійно оновлювати рубрику «Аналітичні матеріали»;
– На офіційному сайті Уповноваженого створити окрему рубри-
ку «Моніторинг дотримання прав людини», де систематично
і повно викладати інформацію про результати комплексних
перевірок, акти реагування за цими перевірками та відповіді
на них представників влади;
– Розміщати на сайті матеріали просвітницького характеру з пи-
тань захисту прав людини;
– Викласти на сайті чіткі і зрозумілі рекомендації щодо звер-
нень громадян до Омбудсмена;
– Забезпечити щоденне оновлення сайту, створити англомовної
версії;
– Налагодити регулярний (щомісячний) випуск Бюлетеня діяль-
ності Омбудсмена;
– На одному з національних телеканалів запровадити регулярні
(раз на місяць або тиждень) телепрограми, як то «Час Омбуд-
смена»;
– Покращити роботу «гарячої лінії», залишивши автовідповідач
тільки на позаробочі години і вихідні дні.
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Післямова
У листопаді 2008 року ми направили Уповноваженому Верховної
Ради з прав людини екземпляр своєї доповіді з проханням ознайо-
митись з нею і надати свої коментарі. При цьому, ми пообіцяли
включити надані коментарі до збірника. Письмової відповіді не отри
мали. Але…
В грудні на сайті Верховної Ради з’явилося повідомлення про
те, що 10 грудня 2008 року у Верховній Раді відбулися парламентські
слухання: «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових
прав громадян», на яких Н. Карпачова представила Спеціальну до-
повідь Уповноваженого з прав людини «Стан дотримання Україною
міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини».
Піднявши стенограму парламентських слухань, ми побачили,
що «спеціальна доповідь» Уповноваженого тривала 10 хвилин і впро-
довж наступних годин парламентських слухань до неї ніхто не по-
вертався, бо обговорювалися зовсім інші питання. Тобто, обговорен-
ня доповіді Уповноваженого не було.
Пізніше на сайті Уповноваженого з‘явився повний текст «спе-
ціальної доповіді» зі вступним словом до неї Координатора системи
ООН в Україні Френсіса Мартіна О’Доннелл, який не був присут-
ній на тих парламентських слуханнях, але якого 10 грудня 2008 року
Ніна Карпачова нагородила Почесною Грамотою Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.


Стенограма парламентських слухань від 10 грудня 2008 року. http://www.rada.
gov.ua/zakon/new/par_sl/sl1012108.htm


http://www.ombudsman.kiev.ua/d2s_zm.htm



Там же



Повідомлення прес-служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
http://www.ombudsman.kiev.ua/pres/releases/rel_08_12_10.htm
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Порівнявши текст виступу омбудсмана на парламентських слу-
ханнях з текстом спеціальної доповіді, розміщеної на сайті Упов-
новаженого не важко побачити, що між ними немає майже нічого
спільного.
Далі ще цікавіше. Після невеличкої затримки на світ з‘явилася
постанова Верховної Ради «Про спеціальну доповідь Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини «Стан дотримання Україною
міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини»», датована
16 січня 2009 року № 893 – VI і підписана головою Верховної Ради
В. Литвином. Це сталося не зважаючи на те, що дана постанова ані
виносилася на обговорення, ані приймалася Верховною Радою. Щоб
переконатися в цьому досить переглянути порядок денний Верховної
Ради від 16 січня 2009 року і стенограму пленарного засідання від
16 січня 2009 року.
Довідка

1.

2.

3.



Згідно з п. 8 ст. 236 Регламенту (діючого на той час, хоча вже
визнаного рішенням Конституційного Суду від 26.11.2009
року неконституційним), Верховна Рада приймає постанову
за результатами парламентських слухань на пленарному засіданні;
Згідно з п. 1 ст. 47 Регламенту, Верховна Рада приймає рі-
шення виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів народних депутатів від кон-
ституційного складу Верховної Ради;
Згідно з п. 5 ст. 47 Регламенту, Рішення Верховної Ради що-
до проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради
приймаються лише з питань, включених до порядку денного
пленарних засідань Верховної Ради до початку пленарного
засідання.

Офіційний сайт омбудсмана. http://www.ombudsman.kiev.ua/postanovu.htm



Результати розгляду питань порядку денного Верховної Ради від 16 січня 2009 року.
http://gska2.rada.gov.ua/pls/radac_gs09/pd_n?day_=16&month_=01&year=2009&krit=0


Стенограма пленарного засідання Верховної Ради від 16 січня 2009 року. http://
www.rada.gov.ua/zakon/skl6/3session/STENOGR/16010903_68.htm
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Є очевидним, що у випадку з винесенням постанови Верховної
Ради від 16 січня 2009 року «Про спеціальну доповідь Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини «Стан дотримання Ук-
раїною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини» ми
маємо справу з протизаконними діями спікера парламенту.
Що стосується Уповноваженого, то навряд чи він міг не знати
про незаконний спосіб появи на світ постанови по його так званій
другій спеціальній доповіді, не говорячи вже про сумнівний спосіб
її представлення – не в пленарному засіданні, а на парламентських
слуханнях без обговорення.
Лиха біда початок. Вже в червні 2009 року Уповноважений поп-
робувала представити п‘яту щорічну доповідь, яка ґрунтувалася на
даних застарілого моніторингу стану дотримання прав людини, а го-
лова Верховної Ради, в свою чергу, старанно намагався схилити на-
родних депутатів до голосування постанови по цій доповіді. Та про
це далі, у Додатку 2.
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Додаток 1.

Регіональні координатори проекту

Д о д а т о к  1 .
Р е г і о н а л ь н і  к о о р д и н а т о р и  п р о е к т у

№
пп.

Назва організації

Область/місто

Регіональний
координатор

1.

ГІМЦ «Всесвіт»

Харків

Віктор Гарбар

2.

Ла Страда – Україна

Київ

Ольга Калашник

3.

ГО «Соціум-Еко-Арт»

Івано-Франківська,
Калуш

Лада Маланій

4.

Дитяча екологічна
громадська організа-
ція «Флора»

Кіровоград

Інга Дудник

5.

Центр політичних
і правових досліджень
СіМ

Львів

Руслан Тополевський

6.

«Донецький
Меморіал»

Донецьк

Олександр Букалов

7.

ГО «ДАНА»

8.

Екологічно-гумані-
тарне об’єднання
«Зелений світ»-

Миколаїв

Олена Кабашна

Тернопільська,
Чортків

Олександр
Степаненко

9.

ТМГО «Адаптаційний
чоловічий центр»

Тернопіль

Володимир Ханас

10. Кримський
Незалежний центр
політичних дослідників
і журналістів

АРК, Сімферополь

Ярина Вольвач

11. Подільський центр
соціальних технологій

Вінниця

Оксана Яцюк

АРК, Севастополь

Ольга Вилкова

Херсон

Дементій Білий

12. Севастопольська
правозахисна група
13. ХОО КВУ

173

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

14. ЦСІРМ
«Диспут-клуб»

Одеса

Олександр Славський

Луганська,
Сєверодонецьк

Сергій Камишан

16. Громадська організація
«М’АРТ»

Чернігів

Сергій Буров

17. Конотопське
Товариство «Гідність»

Сумська, Конотоп

В. Пономаренко

15. Луганське обласне
відділення КВУ
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Д о д а т о к  2 .
ДО П ОВІДЬ, Щ О НЕ ВІДБУЛАСЯ

Ми вважали, що закінчили дослідження діяльності Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини, що планувалося, але 24 черв
ня 2009 року Уповноважений оприлюднила п’яту щорічну доповідь
прол дотримання прав людини в Україні. У цьому додатку надається
короткий аналіз цієї доповіді в порівнянні з попередніми доповідями.
За Законом про Уповноваженого, протягом першого кварталу кож-
ного року омбудсман представляє Верховній Раді України щорічну до-
повідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина в Україні. Згідно з встановленою процедурою, Верховна
Рада заслуховує доповідь Уповноваженого, приймає по ній постано-
ву після чого обидва документа друкуються в офіційному виданні
Верховної Ради.
За 11 років омбудсман представила парламенту усього п’ять щоріч-
них і дві спеціальні доповіді, що само по собі є порушенням Закону.
Тільки у 2009 році, заслуховуючи п’яту щорічну доповідь Уповнова-
женого, народні депутати нарешті звернули увагу на ці порушення і,
окремим пунктом проекту постанови, запропонували «звернути увагу
Уповноваженого на необхідність неухильного дотримання вимог Закону
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,
зокрема, ст. 18 – щодо термінів представлення щорічної доповіді про
стан дотримання та захисту прав і свобод людини, а також змісту
доповіді – щодо порушень прав і свобод людини і громадянина, які мали
місце протягом року, та результатів перевірок, які здійснювалися саме
протягом року». Автором даної поправки була народний депутат від
фракції БЮТ Олена Бондаренко.
При голосуванні жодний проект постанови не здобув достатньої
кількості голосів. За проект без поправки не голосувала фракція
БЮТ. За проект з поправкою не голосувала фракція ПР. В резуль-
таті вперше в історії інституту Уповноваженого народні депутати від-
хилили прийняття рішення по щорічній доповіді омбудсмана. На хід
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голосування не вплинули ні полум’яні слова спікера про те, що «не
брати участь в голосуванні за цю постанову – це рівнозначно тому,
що встати зупиняти сонце, щоб воно сходило…», ні категорична заява
Ніни Іванівни про провокацію з боку фракції БЮТ, яка відмовилася
голосувати за проект постанови без поправки.
Щоб домогтися прийняття потрібного рішення на пленарному
засіданні 21 жовтня 2009 року Уповноважений з прав людини навіть
«відхрестилася» від розданого народним депутатам повного тексу до-
повіді, назвавши його просто допоміжним матеріалам. У продовження
цієї тези, доповідач, голова підкомітету Комітету з питань прав люди-
ни, національних меншин і міжнаціональних відносин Е. Павленко
назвав абсурдним включення зауважень щодо розданого матеріалу до
постанови. У такий спосіб робилася спроба спростувати твердження
окремих народних депутатів про неактуальність доповіді, представленої
у 2009 році за результатами моніторингу дворічної давності. В сесійній
залі Ніна Іванівна з обуренням докоряла автору поправки у тому, що її
не було в сесійному залі під час представлення доповіді.
Між тим, треба сказати, що виступаючи перед народними депу-
татами 24 червня омбудсман дійсно оперувала даними за 2008 рік. Але
при цьому, Уповноважений відсилала народних депутатів за деталь-
ним аналізом до тексу розданого документа у якому, насправді, не було
аналізу стану дотримання прав людини у 2008 році. З трибуни Вер-
ховної Ради можна було почути, наприклад, таке: «В цій доповіді, яку
я вам сьогодні представила, ви реально знайдете конкретний аналіз
і моніторинг таким проблемам порушення прав: на безоплатну медичну
допомогу, на зростання звернень з питань порушення прав пацієнтів,
і це сьогодні стає майже трагічним», або таке: «Подробно в доповіді
йдеться про свободу слова в Україні. Я думаю, що депутати прочитають це з зацікавленістю. Тут надзвичайно об’єктивний моніторинг» .
Насправді, у розданому тексті навіть немає розділу, присвяченого
проблемам охорони здоров’я і, зокрема, безоплатної медичної допо-
моги, а «надзвичайно об’єктивний моніторинг» свободи слова обме-
жений періодом 2005–2007 років.


Стенограма засідання Верховної Ради від 21 жовтня 2009 року http://www.rada.gov.ua/
zakon/new/STENOGR/21100905_12.htm


Стенограма виступу Уповноваженого і його обговорення у Верховній Раді (24.06.09.)
http://www.rada.gov.ua/zakon/new/STENOGR/24060904_55.htm
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Співставлення виступу Ніни Карпачової у Верховній Раді 24 черв
ня 2009 року з розданим народним депутатам текстом доповіді за-
лишає відчуття спроби шляхом словесної маніпуляції протягнути
рішення по застарілій доповіді і таким чином закрити чотириріч-
ну прогалину, що утворилася з моменту представлення парламенту
у 2005 році попередньої четвертої щорічної доповіді.
Після того, як Верховна Рада відхилила прийняття рішення по
п’ятій щорічній доповіді, на офіційному сайті Уповноваженого з’явився
її повний текст, який був ідентичний тексту розданому народним де-
путатам в сесійному залі. Дані моніторингу стану прав людини у 2008
році в ньому відсутні.
Після оприлюднення п’ятої щорічної доповіді Уповноваженого
у авторів даного дослідження з’явилася можливість порівняти ре-
зультати власного моніторингу діяльності омбудсмана з матеріалами,
представленими у її доповіді і, можливо, краще зрозуміти причини
низької ефективності цієї інституції. Що ефективність цієї інституції
є низькою і дорівнює 21–23%, не викликає сумнівів, так як результа-
ти нашого дослідження повністю співпали з даними, представленими
у доповіді самого Уповноваженого.
Ми одразу звернули увагу на те, що Уповноважений ставить
успішність своєї діяльності в залежність від готовності держави
і суспільства взаємодіяти з нею. Але готовність суспільства і влади
взаємодіяти з будь-якою інституцією залежить від активності, на-
полегливості і, як результат, успішності цієї інституції. І якщо ця
успішність на одинадцятому році існування інституції сягає макси-
мум 23%, то марно очікувати зростання взаємодії і варто пошука-
ти шляхів підвищення власної ефективності. Тому, на нашу думку,
омбудсману варто звернути увагу на ті рекомендації, які ми подали
у своїй доповіді.
Усі одинадцять років омбудсман діяла за алгоритмом.


Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні» http://ombudsman.kiev.ua/dopovid_5/
Dop5_Zmist.htm


Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 24.


Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 7.
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– Отримавши звернення громадянина (групи громадян), застосо-
вувала, в залежності від потреби, акти реагування, які мали би
виконувати посадові і службові особи органів державної влади,
усуваючи порушення прав у кожному конкретному випадку;
– Вивчаючи отримані скарги, інституція омбудсмана узагаль-
нювала дані і, на основі моніторингу отриманих від громадян
звернень, отримувала загальну картину становища прав лю-
дини в Україні, про що повинна була щороку доповідати Вер-
ховній Раді, надаючи рекомендації, щодо заходів, які необхід-
но вжити для поліпшення становища з правами людини.
Але, як показує практика, дана схема завжди давала збої на
кожному етапі реалізації.
По-перше, далеко не усі громадяни, постраждавши від порушен-
ня прав, звертаються по допомогу до омбудсмана. І причин тут де-
кілька: люди не знають як і куди звертатися; вони мають обмежений
доступ до омбудсмана через відсутність регіональних представників
Уповноваженого; люди поступово втрачають довіру до Уповноваже-
ного внаслідок його низької ефективності.
По-друге, найбільш розповсюдженими способами реагування
омбудсмана на заяви громадян завжди були і залишаються найменш
ефективні форми реагування – роз’яснення заходів, яких має вжити
заявник і направлення скарг до компетентних органів. При цьому,
якщо у період з 2001 по 2005 роки домінувала така форма реагуван-
ня, як роз’яснення заходів, яких має вжити заявник, то у 2006 – 2007
роках почала переважати інша форма – направлення скарг до ком-
петентних органів. Так, у період 2001 – 2005 років роз’яснення на-
давалися 40,6% скаржників, а у 2006 – 2007 роках, відповідно, 32%
і 25,8%. У період 2001 – 2005 років 35,2% скарг направлялися компе-
тентним органам, а у 2006 – 2007 роках, відповідно, 42,7% та 32,5%.
Враховуючи, що державні органи влади формально реагують на
отримані скарги, ці форми реагування омбудсмана не дають бажаного
результату у відновленні порушених прав громадян і тільки збільшу-
ють кількість людей, зневірених у здатності Уповноваженого допо-
могти у відновленні порушених прав.
Порівнявши дані третьої, четвертої і п’ятої щорічних доповідей
Уповноваженого, ми побачимо прогресуючу тенденцію до зменшен-
ня кількості письмових звернень громадян до омбудсмана. Так, якщо
у 2003 році до Уповноваженого надійшло 28 994 письмових звернень,
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то у 2005 році їх кількість зменшилася до 27 395 або на 1,06%. У 2007
році до Уповноваженого надійшло 23 539 письмових звернень, або на
14,1% менше, ніж у 2005 році.
За визнанням самого омбудсмана, найбільш ефективною фор-
мою діяльності Уповноваженого, спрямованою на відновлення по-
рушених прав є відкриття і здійснення провадження за фактом по-
рушення прав громадянина (групи громадян). У 2006 – 2007 роках
Уповноваженим було відкрито провадження загалом щодо 11% скарг,
отриманих від громадян. Це дуже низький відсоток. Але найгірше те,
що навіть його зростання не означає збільшення кількості провад-
жень, що були відкриті. Ось приклад: у 2005 році омбудсманом було
відкрито 2 828 проваджень. Тоді це становило 10,3% від кількості
письмово поданих скарг. У 2006 році було відкрито 1 993 провад-
ження (тобто на 835 менше, ніж у 2005 році). Але за рахунок скоро-
чення загальної кількості письмових скарг (ця кількість скоротилася
з 27 395 у 2005 році до 17 941 у 2006 році) кількість проваджень, від-
критих у 2006 році, у відсотках підросла до 11,1%.
Якщо ж подивитися на результати проваджень Уповноваженого,
то вони виявляться ще більш сумними. Так, у 2006 – 2007 роках за
наслідками проваджень Уповноваженого позитивно вирішено усього
2,5% справ від загальної кількості письмових звернень громадян до
Уповноваженого. Ці цифри омбудсман воліє не оприлюднювати. Вона
оцінює свою ефективність в ці роки у 23%, порівнюючи кількість по-
зитивно вирішених справ з кількістю справ, за якими було відкрито
провадження. Але ж у 2006 – 2007 роках провадження були відкриті
тільки щодо 11% письмових скарг. Із загального ж числа звернень громадян до омбудсмана доля справ, вирішених позитивно, становить взагалі
тільки 0,8%. (див. таблицю № 1). У зв’язку з цим не тішать дані омбуд-
смана про те, що у 2007 році кількість скарг, визнаних неприйнятними
для розгляду, зменшилася до 45,9% (в період 2000 – 2005 років вона
становила 70%), і що тільки 2,5% заявникам було відмовлено у роз-
гляді скарг. Адже 99,2% громадян, які звернулися до Уповноваженого
не отримали ефективної допомоги у відновленні порушених прав. Та-
ким чином, на підставі аналізу даних, представлених Уповноваженим
у п’ятій щорічній доповіді, ми можемо констатувати, що головний (за


Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 25
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визначенням самого омбудсмана) напрям її діяльності – відновлення порушених прав громадян виявився абсолютно провальним.

Таблиця № 1. Розгляд Уповноваженим звернень громадян у 2006 – 2007 роках
Показник
Загальна кількість звернень громадян
до Уповноваженого
З них:
письмових
З них:
Відкрито проваджень
З них:
Вирішено позитивно
Надано роз’яснення заходів, яких має вжити
заявник
Направлено в органи, до компетенції яких належить розгляд справи
Відмовлено у розгляді письмових скарг

2006 рік

2007 рік

53 223

77 425

17 941

23 539

1 993

2 650

458

604

5 723

6 072

3 307

4 138

1 160

594

* Таблиця складена за даними п’ятої щорічної доповіді Уповно-
важеного.
По-третє, Уповноважений вкрай рідко і нерегулярно представ-
ляє свої щорічні доповіді парламенту через що результати його моні-
торингу, як і рекомендації, що містяться у доповідях, втрачають свою
актуальність. Крім того, спосіб, в який у доповідях представляються
результати моніторингу, є настільки одноманітним і поверхневим, що
без додаткового дослідження неможливо розгледіти ні зміни у стані
дотримання прав людини, які відбулися в періоди між доповідями,
ні динаміку звернень громадян до Уповноваженого, ні ступінь його
впливу на стан дотримання прав людини.
У кожній щорічній доповіді, включаючи і п’яту, омбудсман ха
рактеризує ситуацію з правами і свободами людини в країні як неза-
довільну. Підтримуючи в цілому таку характеристику, варто відміти-


Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 9.


Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 35.
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ти, що в проміжку між четвертою і п’ятою доповідями Уповноваженого,
деякі зміни все ж відбулися. Після 2004 року, внаслідок послаблення
влади, зменшився тиск держави на людину та дещо покращилася ре-
алізація тих прав і свобод, до яких держава не повинна свавільно втру-
чатися, наприклад, свобода слова, свобода асоціацій, право на вільні
вибори, свобода підприємництва тощо. Незмінно поганою залишалася
ситуація з дотриманням тих прав і свобод людини, реалізація яких ви-
магає виконання позитивних зобов’язань держави. За відсутності сис-
темних реформ найгіршою залишається ситуація з дотриманням забо-
рони катувань і жорстокого поводження, з правом на справедливий суд,
зі свободою від порушення прав громадян правоохоронними органами.
Кількість скарг на порушення цих прав, якщо подивитися на дані чет-
вертої і п’ятої щорічних доповідей Уповноваженого, у 2005 році сумарно
становила 22 613, або 82,5% від загальної кількості письмових звернень,
а у 2007 році сумарна кількість таких скарг зменшилася порівняно
з 2005 роком майже на 5 000, або на 6,6% (див. таблицю № 2).

Таблиця № 2. Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян,
що надійшли до Уповноваженого з прав людини у період 2005 – 2007 роках
Порушені права

2005 рік 2007 рік

Право на повагу до людської гідності, честі, свободу
від застосування недозволених методів слідства,
тортур та іншого нелюдського поводження

3 897

2 023

Право на справедливий суд

10 739

9 659

Свобода від порушення прав людини працівниками
правоохоронних органів під час проведення затри-
мання та досудового слідства

7 977

6 193

Сумарна кількість скарг за трьома зазначеними вище
видами порушень прав людини

22 613

17 875

Загальна кількість письмових звернень

27 395

23 539

* Таблиця складена за даними четвертої і п’ятої щорічної до-
повіді Уповноваженого.


Зауважимо, що у першому та третьому рядках табл. 2 йдеться, можливо, про
одні і ті ж самі порушення, оскільки катування та погане поводження найчастіше
спостерігається якраз під час дізнання та досудового слідства. – Прим. редактора.
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Оскільки немає підстав вважати причиною зменшення кіль-
кості письмових звернень до Уповноваженого покращення стану
з дотриманням тих прав людини, які не можуть бути реалізовані без
виконання позитивних зобов’язань держави, то наведені вище дані
можуть свідчити тільки про одне – зменшення довіри населення до
інституції Уповноваженого.
Тенденція зменшення кількості звернень до Уповноваженого
спостерігається майже по усім видам порушення прав людини. Про
це свідчать дані, наведені у таблиці № 3.

Таблиця № 3. Відомості про порушення прав людини органами державної влади
та місцевого самоврядування, діями або бездіяльністю їх посадових
та службових осіб
№

Органи державної влади
та місцевого
самоврядування

1 Президент України
2 Верховна Рада України
3 Кабінет Міністрів України
4 Конституційний Суд
України
5 Верховний Суд України
6 апеляційні суди областей
та міст Києва і Севастополя
7 місцеві суди
8 Генеральна прокуратура
України
9 прокуратури АР
Крим,областей,
міст та районів
10 Міністерство внутрішніх
справ
11 обласні управління МВС
України та міст Києва
і Севастополя, міськ,
райвідділи
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Кількість
скарг, що
надійшла
у 2005 р.

Кількість
скарг, що
надійшла
у 2006 р.

Кількість
скарг, що
надійшла
у 2007 р.

% відношення
2007 р.
до
2005 р.

51

24

39

–23,5%

2584

341

454

–82,4%

618

284

474

–23,3%

23

5

10

–56,5%

672

473

486

–27,7%

1549

1059

1278

–17,5%

5407

4269

4830

–10,7%

215

156

172

–20%

2582

2092

2507

–2,9%

303

163

141

–53,5%

5235

3728

4346

–17%

Додаток 2.

12 Міністерство палива
і енергетики
13 Міністерство закордонних
справ
14 Міністерство оборони
15 Міністерство освіти
і науки
16 Міністерство охорони
здоров’я
17 Міністерство праці
та соціальної політики
18 обласні, міські та районні
структурні підрозділи праці
та соціального захисту
19 Міністерство фінансів
20 Міністерство юстиції
21 Обласні, міські та районні
управління юстиції
22 Державна податкова
адміністрація України
23 Державний департамент
України з питань виконання
покарань
24 Пенсійний фонд України
25 Державні адміністрації
та їх органи на місцях
26 Органи місцевого
самоврядування

Доповідь, що не відбулася

219

167

162

–26%

92

55

97

+5,4%

649

371

536

–17,4%

344

220

301

–12,5%

876

192

285

–67,5%

298

165

213

–28,5%

883

679

929

+5,2%

6
84

9
39

14
46

+133%
–45,2%

1203

897

1199

–0,3%

154

73

132

–14,3%

1743

1316

1482

–15%

1172

704

1326

+13%

2668

1574

1618

–39,4%

973

930

2026

+108,2%

* Таблиця складена за даними четвертої і п’ятої щорічної до-
повіді Уповноваженого.
Як видно з вище наведених даних, кількість письмових скарг на
дії або бездіяльність посадових і службових осіб державних органів
влади скоротилася у 2007 році порівняно з 2005 роком в середньому
на 28,6%. Найбільше, аж на 82,3%, скоротилася кількість скарг на дії
або бездіяльність Верховної Ради. З одного боку, очевидно люди не
бачать сенсу скаржитись на парламент представнику парламентсько-
го контролю, хоча саме Верховна Рада великою мірою відповідальна
за те, що до цього часу дотримання прав людини не стало орієнти-
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ром влади. В Україні досі не проведене реформування судової сис-
теми, кримінальної юстиції, не прийнято новий Кримінально-про-
цесуальний кодекс, закон про безоплатну правову допомогу, закон
про суспільне телерадіомовлення, закон про свободу інформації та
багато інших законів, важливих для покращення стану дотримання
прав людини. З другого боку, відсутність позитивних зобов’язань
держави перед громадянами негативно впливає на можливості ом-
будсмана ефективно обстоювати права і свободи громадян.
Та навіть в цих умовах омбудсман все ж може підвищити свою
ефективність за рахунок розширення своїх повноважень. І єдине,
що потрібно для цього зробити, це на законодавчому рівні підсилити
значимість рішень Уповноваженого, надавши їм обов’язкового характеру з можливістю оскаржувати ці рішення в адміністративному суді у
разі незгоди з ними посадових осіб.10 Тим більше, що і сам омбудсман
вважає, що велика кількість звернень громадян до нього пород-
жується, цитую, «зневажливим, бюрократичним ставленням посадових і службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій
різних форм власності до розгляду звернень людей, змушених жити в
умовах беззаконня».11
Однак, омбудсман бачить розширення своїх повноважень в ін-
шому – він намагається отримати процесуальні права виступати
стороною в судовому процесі.12 Така позиція засвідчує, що Уповноважений до сих пір не розуміє, що його функцією є позасудовий,
а не судовий захист прав людини і що він не може підміняти собою
систему правової допомоги громадянам. Участь Уповноваженого у су-
довому процесі є явним порушенням принципу рівності суб’єктів
у будь-якому судовому процесі. Згідно з Паризькими принципами,
важливість Уповноваженого полягає у власному провадженні та ад-
міністративних методах захисту прав людини. Намагаючись вибо-
роти собі право бути стороною у судовому процесі, Уповноважений
10

Ця теза автора виглядає сумнівно, оскільки перетворює омбудсмана на суб’єкта
владних повноважень, що, на нашу думку, недоцільно: фактично це означає утво-
рення ще однієї прокуратури. – Прим. редактора.
11

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 8.

12

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 39.
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свідомо іде на порушення Паризьких принципів. Про це вже йшла
мова у нашій доповіді, але у п’ятій щорічній доповіді омбудсман
продовжує наполягати на отриманні процесуальних прав.
У п’ятій щорічній доповіді омбудсман також розповідає про такі
напрямки своєї діяльності, як робота громадської приймальні, «гаря-
чої лінії», організація прийому громадян в регіонах. Але ця розповідь
обмежується переліком кількості усних звернень громадян, з чого
неможливо зрозуміти подальшу долю справ, з якими люди зверта-
лися до омбудсмана. Єдиним реальним позитивом у реалізації цих
напрямків діяльності є те, що омбудсман має можливість розшири-
ти дослідницьке поле моніторингу стану дотримання прав людини
в Україні. Не менш очевидним є і те, що, включивши до щорічних
доповідей інформацію про кількість усних звернень, омбудсман от-
римала можливість говорити про розширення своєї діяльності. Але
формальне збільшення статистичних даних щодо кількості звернень
до Уповноваженого за рахунок усних звернень, фактично перетвори-
ло у поодинокі випадки кількість тих скарг, за якими права заявни-
ків були відновлені (див. дані таблиці № 1). Можливо, омбудсману не
варто обмежуватись повідомленням даних тільки про кількість усних
консультацій, наданих громадянам, а представляти ще й класифікацію
цих звернень за видами порушених прав і за формами реагування на них
Уповноваженого. Втім, омбудсман може обійтись і без Сізіфової праці
індивідуального консультанта скаржників, заяви яких не відповіда-
ють вимогам прийнятності. Для цього йому варто розширити просвітницьку діяльність, не обмежуючи її одним циклом програми «За пра-
ва людини» на українському радіо, як це було у 2006 – 2007 роках.13
Ми переконані, що наслідком розширення просвітницької діяльності
омбудсмана стане ріст обізнаності людей зі способами захисту своїх
прав, і Уповноваженому не доведеться обмежувати свій внесок у ста-
новлення України як демократичної, правової держави тільки крити-
кою влади, як це було досі.14
Хоча критикувати владу необхідно, дуже бажано, щоб ця кри-
тика була більш об’єктивною і конструктивною. В останній ж до-
повіді ми бачимо досить поблажливе ставлення Уповноваженого
13

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 23
14

Там само.
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до одних органів влади, винних у порушенні прав людини, і на-
віть упереджене ставлення до інших. Так, констатуючи подвійне
збільшення кількості повідомлень про недоліки в роботі органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб (у 2006 році ом-
будсман отримав з цього приводу 930 повідомлень, а у 2007 році
– 2 026), він обмежився делікатним зауваженням про необхідність
посилення уваги місцевих органів влади до розв’язання проблем
громадян.15 А отримавши у 2007 році у два рази менше скарг на дії
або бездіяльність МВС, омбудсман стверджує, що людей в міліції
стали бити ще більше, ніж у попередні роки.16 На думку Уповнова-
женого, цитую, «Міністерству внутрішніх справ України не вдалося
зробити дійсного прориву у забезпеченні прав людини на повагу до її
гідності та свободу від катувань осіб, затриманих працівниками правоохоронних органів».17 Така оцінка викликає подив, адже саме МВС,
чи не єдиний орган влади, який проявив волю і багато зробив для
забезпечення прав людини, не маючи для цього жодної законодав-
чої підтримки. Саме в системі цього міністерства, вперше в Ук-
раїні, було створено окреме Управління моніторингу прав людини
в діяльності МВС, і його робота одразу стала дієвим інструментом
для виявлення порушень прав затриманих, оприлюднення інфор-
мації про них, захисту жертв порушень і вивчення умов, які спри-
яють таким порушенням. Саме в системі МВС вперше в Україні
розпочалась діяльність мобільних груп і це стало першим реальним
кроком на шляху створення превентивного механізму попереджен-
ня катувань. Новоутворене Управління моніторингу дотримання
прав людини, громадські ради з питань забезпечення прав людини
та мобільні групи з моніторингу дотримання прав і свобод утво-
рили нову єдину систему відомчого та громадського контролю за
дотриманням прав людини в діяльності ОВС. На нашу думку, про-
працювавши усього рік, Управління домоглося більшого прогресу
у забезпеченні прав затриманих, ніж інститут Уповноваженого за
10 років.
15

Там само.

16

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 137
17

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 129
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Різка критика омбудсманом Міністерства внутрішніх справ на-
прочуд співзвучна з критикою цього відомства Партією регіонів, яка
наполегливо добивалася відставки міністра внутрішніх справ Юрія
Луценка, з доброї волі і за підтримки якого почалися позитивні змі-
ни у системі МВС.
Радикально протилежними є оцінки омбудсмана і провідних
правозахисних організацій України діяльності у 2006 – 2007 роках
іншого проблемного відомства – Державного департаменту Украї-
ни з питань виконання покарань. Тоді як Уповноважений засвідчує
у своїй доповіді, що, цитую, «…у вітчизняній пенітенціарній системі
триває поступова реалізація вимог Ради Європи щодо реформування
цієї системи, найважливішим завданням якого є неухильне дотримання
конституційних прав і свобод людей»,18 провідні правозахисні органі-
зації у 2007 році стверджували, що на відміну від прогресу в МВС,
діяльність Департаменту виконання покарань залишається швидше
репресивною, ніж спрямованою на захист прав людини.19 Правоза-
хисники висловлювали занепокоєння невиконанням зобов’язання
України, узятого при вступі до Ради Європи у 1995 році, про підпо-
рядкування кримінально-виконавчої системи Міністерству юстиції
і вимагали звільнення тодішнього керівництва Департаменту, яке
(в унісон з омбудсманом) активно заперечувало необхідність підпо-
рядкування кримінально-виконавчої системи Мін’юсту.
Добитися і виконання вимог Ради Європи, і звільнення голови
Департаменту В. Кощинця вдалося у 2009 році завдяки наполегливій
активності все тих же правозахисних організацій. Тільки після зміни
керівництва в Департаменті почали відбуватися позитивні зрушен-
ня. Зокрема, було реформовано Громадську раду при Департамен-
ті, розпочато роботу по здійсненню моніторингових візитів, суттєво
розширено співпрацю з громадськими правозахисними організація-
ми, які нещодавно публічно були названі «ворогами системи», стала
більш відкритою інформаційна політика відомства тощо. На фоні
цих змін виглядають абсолютно неактуальними рекомендації Упов-
новаженого, що містяться у п’ятій щорічній доповіді про необхід-
18
Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 146
19

«Права людини в Україні – 2007. Доповідь правозахисних організацій. Українсь-
ка Гельсінська спілка прав людини., Харків, 2008 р., с. 7.
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ність «остаточно визначити, що Державний департамент України з
питань виконання покарань є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується
міністерством юстиції України».20
Крім явної упередженості в оцінці діяльності окремих держав-
них органів, аналіз доповіді позволяє побачити ще й непослідовність
в діях Уповноваженого, або відсутність бажання щось міняти у своїй
роботі. Це стосується створення в Україні національного превен-
тивного механізму попередження катувань. Спочатку, в 2005 році
Уповноважений ініціювала процедуру ратифікації Україною Фа-
культативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань вне-
сенням подання Президенту України. Потім, у 2006 році, обій-
маючи одночасно два мандати (омбудсмана і народного депутата),
відстоювала в парламенті необхідність його ратифікації. Коли ж
Мін’юст у пояснювальній записці до закону про ратифікацію Фа-
культативного протоколу поклав на Уповноваженого усі необхідні
процедури по створенню превентивного механізму, Ніна Іванівна
категорично відмовилася їх виконувати, заявивши, що уже вісім
років наодинці діє у статусі національного механізму попередження
катувань.21
Зрештою, відмова Уповноваженого обернулася на краще. Адже,
з одного боку, як показує аналіз діяльності омбудсмана, цей інсти-
тут в існуючому вигляді не справляється не тільки з попередженням
порушень прав людини, але і з захистом громадян від порушень, що
вже відбулися. З другого боку, саме після відмови Уповноваженого,
розпочався пошук інших шляхів створення превентивного механіз-
му. Він вилився у формування в системі МВС нової єдиної мережі
відомчого та громадського контролю за дотриманням прав людини,
яка у найближчому майбутньому цілком можуть стати прообразом
майбутнього національного превентивного механізму попередження
катувань. Вже сьогодні, враховуючи досвід Управління моніторингу
дотримання прав людини МВС, Мін’юст розробив і виніс на гро-
мадське обговорення законопроект щодо створення Національного
20

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 167.

21

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні». Київ, 2008, с. 36–38; 127–128.
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комітету з попередження катувань. У цьому законопроекті немає
місця омбудсману. Але Уповноважений з власної волі опинився на
узбіччі започаткованого ним же процесу створення національного превентивного механізму запобігання катуванням.
Усе, про що розповідається у цьому дослідженні, стало очевидним
при здійсненні порівняльного аналізу даних, що містяться у четвер-
тій і п’ятій щорічних доповідях Уповноваженого. Без такого аналізу
неможливо було б побачити ані динаміки, ані тенденцій змін як
у стані дотримання прав людини, так і у діяльності омбудсмана. Від-
сутність порівняльного аналізу у п’ятій щорічній доповіді (як і в усіх
попередніх доповідях) негативно відбивається на її змісті.
Беручись за аналіз п’ятої щорічної доповіді омбудсмана, ми
ставили перед собою мету перевірити правильність висновків, що
містяться у нашій доповіді, глибше розібратися у причинах низької
ефективності інституту Уповноваженого, роздивитися тенденції
змін, що відбулися в проміжку між четвертою і п’ятою щорічними
доповідями Уповноваженого. Ми дійшли наступних висновків.
1. У 2006 – 2007 роках Уповноваженим було відкрито провад-
ження усього по 11% скарг, отриманих від громадян.
2. Із загального числа звернень громадян до омбудсмана доля
справ, вирішених позитивно, становила усього 0,8%. А це означає,
що 99,2% громадян, які у 2006 – 2007 роках зверталися до омбудсма-
на, не отримали ефективної допомоги. Їх права не були відновлені.
3. Домінуючою у 2006 – 2007 роках формою реагування омбуд-
смана на письмові звернення громадян було їх направлення до ін-
ших компетентних органів.
4. У 2006 – 2007 роках прогресувала тенденція зменшення кіль-
кості письмових звернень до омбудсмана. (Порівняно з 2005 роком
кількість письмових звернень у 2007 році скоротилася на 14,1%,
а кількість скарг на дії або бездіяльність представників влади ско-
ротилася в середньому на 28%).
5. Зменшилася довіра населення до Уповноваженого.
6. Омбудсман продемонстрував непослідовність, або небажання
будь що змінювати у своїй діяльності, спрямованій на боротьбу за
права громадян бути вільними від порушення їх свобод правоохо-
ронними органами. (Ситуація зі створенням національного превен-
тивного механізму попередження катувань).
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7. Омбудсман проявив недостатню об’єктивність в оцінці дій
окремих структур, спрямованих на покращення стану дотримання
прав людини. (жорстка критика МВС).
8. Омбудсман досі не розуміє своїх функцій і замість того, щоб
добиватися надання обов’язкового характеру його рішенням з правом
їх оскарження в суді, він продовжує виборювати собі процесуальне
право бути стороною у судовому процесі, намагаючись підміняти
собою систему правової допомоги громадянам.
У зв’язку з такими висновками, залишаються актуальними усі
рекомендації, подані у нашій доповіді.
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Д о д а т о к  3 .
Т е з и  щ о д о р е ф о р м у в а н н я і  п і д в и щ е н н я
е ф е к т и в н о с т і і н с т и т у т у  Уп о в н о в а ж е н о г о
В е р х о в н о ї  Р а д и  Ук р а ї н и  з п р а в л ю д и н и

Євген Захаров
1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – вища незалежна публічна посадова особа, діяльність якої спрямована на
утвердження і захист прав людини й основоположних свобод, а також
на громадський контроль за реалізацією режиму їхнього гарантування
державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами.
2. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини має
бути представником громадянського суспільства – дієва, толерантна,
незалежна від партійного впливу людина, яка має великий досвід
правозахисту і не пов’язана з жодною політичною силою. Політика
і правозахист – речі несумісні: політики прагнуть влади для своєї
політичної сили, а правозахисники – виключно влади права.
3. Місією Уповноваженого є парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини і основоположних свобод та сприяння організації автономної системи недержавних органів контролю за
забезпеченням прав людини та основоположних свобод. Одним з го-
ловних ресурсів підвищення ефективності інституту Уповноважено-
го є його співпраця з недержавними правозахисними організаціями
(НПО). Якщо порівняти функції і повноваження Уповноваженого і
НПО, можна вважати Уповноваженого частиною системи правоза-
хисних організацій, тільки діючою від імені держави в межах визна-
чених законом повноважень.
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4. Створення інституту регіональних Уповноважених з прав людини.
Уповноважений має призначити своїх представників в 24 областях,
містах Києві та Севастополі, Автономній республіці Крим з числа
осіб, які проживають в даній місцевості, володіють досвідом правоза-
хисної діяльності і користуються високим громадським авторитетом.
5. Створення інституту спеціалізованих Уповноважених. В Україні
треба ввести посади чотирьох таких Уповноважених: а) захисту від
катувань та поганого поводження; б) з прав дитини; в) прав меншин;
й г) доступу до інформації та захисту персональних даних. Вони мають
очолити відповідні департаменти в Секретаріаті Уповноваженого.
6. Підвищення ефективності праці за заявами про порушення прав
і свобод за рахунок використання досвіду НПО та взаємодії з ними.
6.1. Створення електронного архіву заяв. Створення внутріш-
ньої мережі надасть можливість за лічені секунди отримати інфор-
мацію з будь-якого комп’ютера в мережі про зміст і стан розгляду
будь-якої заяви.
6.2. Створення спеціального Фонду Уповноваженого (за рахунок
недержавних благодійників). Його кошти мають бути спрямовані на
оплату праці адвокатів у стратегічних справах.
6.3. Співпраця з НПО у розгляді заяв. НПО могли б викону-
вати роль своєрідних фільтрів, що виділяють із усього потоку заяв
ті, які є дійсно зв’язаними з порушенням прав людини. Крім цього,
вони можуть надсилати звернення до Уповноваженого безпосеред-
ньо від свого імені.
6.4. Збільшення кількості конституційних подань до Конституцій
ного Суду України згідно із Законом про Уповноваженого (спільно
з НПО). Підстав для констиуційного подання, на жаль, дуже бага-
то – це дискримінаційні нормативні акти (наприклад, пенсійна сис-
тема), нормативні акти, що порушують Конституцію тощо.
7. Розвиток і покращення комунікації Уповноваженого з суспільством.
7.1. Щоденне оновлення сайту, створення відповідної англомовної версії.
7.2. Регулярне видання бюлетеня (щомісяця, спільно з НПО).
Бюлетень має вміщувати опис і аналіз порушень прав людини і ос-
новоположних свобод та успішних прецедентів їх захисту.
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7.3. Створення телепрограми на одному з національних телеканалів (щомісяця, спільно з НПО). Має бути реалізований прямий
контакт Уповноваженого з телеглядачами.
7.4. Підготовка, широке розповсюдження та обговорення доповіді
про стан з правами людини та основоположними свободами (щороку,
спільно з НПО).
8. Підвищення поінформованості про права людини, розвиток освіти в сфері прав людини і виховання прав людини (спільно з НПО).
8.1. Підготовка серії просвітницьких буклетів та листівок «Ваше право». До неї мають увійти апробовані фахівцями і підписані
Уповноваженим відомості про права людини і поради про їх вико-
ристання в конфліктних ситуаціях, що найбільш часто зустрічають-
ся. Наприклад, це можуть бути такі буклети, як «Ваші права при
затриманні й арешті», «Ваше право на захист честі і гідності», «Ваше
право на допомогу при народженні дитини», «Ваше право на одер-
жання житлової субсидії», «Ваші права при відключенні від енерго-,
тепло-, водо- чи газопостачання» і т. д. Ці листівки, завірені підпи-
сом Уповноваженого, НПО могли б друкувати масовими тиражами
і поширювати серед населення на різних публічних заходах, у нав-
чальних установах, підприємствах і організаціях. Доцільно готувати,
видавати і поширювати не тільки друковані, а й аудіо-, фото- і відео
матеріали з прав людини.
8.2. Інформування професійного середовища про міжнародні
механізми захисту прав людини. Зокрема, актуально ознайомлювати
суддів, адвокатів, співробітників правоохоронних органів з європей-
ськими правовими принципами, нормами і стандартами, зокрема,
практикою Європейського суду з прав людини, стандартами Євро-
пейського комітету запобігання катуванням та жорстокому повод-
женню, директивами Європейського Союзу й ін. Спільна підготовка
Уповноваженим, науковцями і НПО перекладів і дайджестів рішень
Європейського суду з прав людини, видання і поширення відповід-
них збірників було б дуже корисним для зміни правосвідомості
в професійному середовищі.
8.3. Виховання в дітей та молоді розуміння та поваги до прав
людини. Моніторинг навчальних програм та посібників для серед-
ньої та вищої школи, що стосуються прав людини. Проведення під
егідою Уповноваженого конкурсів, інших заходів, присвячених Дню
прав людини, Дню захисту дітей і т. д.
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9. Моніторинг дотримання прав людини (спільно з НПО). Доцільно
створювати робочі групи з досвідчених представників НПО і пред-
ставників відповідних департаментів Секретаріату Уповноваженого
для постійного моніторингу реалізації певних прав. Ці робочі групи
будуть відслідковувати зміни в законодавстві і практиці, ініціювати
зміни законодавства і впливати на практику його застосування. Річ-
ні аналітичні звіти про результати моніторингу стануть складовими
частинами річних доповідей Уповноваженого.
10. Створення спільно з НПО національних превентивних меха
нізмів запобігання катуванням з метою виконання Факультативного про
токолу до Конвенції ООН проти катувань. На мою думку, мають бути
створені окремі механізми для МВС, Державного департаменту з пи-
тань виконання покарань, Збройних сил та інших державних органів,
які утримують місця позбавлення волі.
11. Забезпечення відкритості і прозорості діяльності Уповноваженого. Мають оприлюднюватися відомості про штатний розклад,
виконання бюджету, річний звіт про діяльність Уповноваженого та
його Секретаріату, тощо.
12. Підготовка змін та доповнень до Закону про Уповноваженого.
12.1. Передбачити в новій редакції Закону додаткові права:
– ініціювати зміни до законодавства в інтересах забезпечення
прав людини і основоположних свобод;
– звертатися до передбачених законом інстанцій з рекоменда-
ціями щодо перевірки судових рішень, які набули законної
сили, за наявності даних, що в ході судового розгляду мали
місце суттєві порушення прав людини, які вплинули на при-
йняте судове рішення;
– робити попередження посадовим особам, які припустилися
порушень прав людини;
– ініціювати скасування актів, якими порушуються права лю-
дини, зокрема, шляхом звернення до суду за власною ініціа-
тивою;
– порушувати в державних органах та органах місцевого само-
врядування процедуру накладення стягнень, передбачених
чинним законодавством про працю, на посадовців, що при-
пустились порушень прав людини;
– вносити подання до державних органів та органів місцевого
самоврядування про усунення з посад осіб, які припустились
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неодноразового або грубого порушення прав людини та осно-
воположних свобод;
– інформувати громадськість через ЗМІ про факти порушення
посадовцями прав людини та неналежну реакцію на подання
Уповноваженого.
12.2. Підсилити гарантії діяльності Уповноваженого:
– закріпити обов’язок державних органів, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб розглядати в місячний
термін подання Уповноваженого і надати письмову відповідь
щодо прийнятих заходів для відновлення порушених прав або
обґрунтувати причини невиконання його рекомендацій;
– передбачити адміністративну (а в разі необхідності – кримі-
нальну) відповідальність посадових осіб за умисне або неод-
норазове (систематичне) ігнорування запитів Уповноваженого
щодо надання йому матеріалів, документів, інформації або
пояснень.
12.3. Розвинути і уточнити положення Закону щодо Секретаріату
і представників Уповноваженого:
– додати норму про те, що представники Уповноваженого (ре-
гіональні Уповноважені) працюють на постійній основі, спів-
працюють с НПО, оцінюють стан дотримання прав і свобод
на підвідомчій їм території, виявляють порушення прав лю-
дини і основоположних свобод, доповідають про них Упов-
новаженому, в окремих випадках подають йому скарги щодо
порушення прав людини і основоположних свобод;
– передбачити в законі делегування повноважень від Уповнова-
женого до чотирьох спеціальних Уповноважених, забезпечив-
ши процесуальну незалежність останніх.
12.4. Уточнити норму про заборону політичної діяльності.
12.5. Обмежити перебування одній людині на посаді Уповноваженого і спеціального Уповноваженого двома термінами підряд.
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Д о д а т о к  4 .
Р е к о м е н д а ц і я П а р л а м е н т с ь к о ї  А с а м б л е ї
Р а д и  Є в р о п и № 1 6 1 5 ( 2 0 0 3 ) 

Інститут омбудсмена

1. Парламентська Асамблея підтверджує важливість інституту
омбудсмена у національних системах захисту прав людини та впро-
вадження верховенства права, та його ролі у забезпеченні належної
поведінки органів публічної влади. Омбудсмени грають важливу
роль на всіх рівнях публічного управління і доповідають про свою
діяльність політичним органам, яким вони підзвітні.
2. Асамблея спирається на попередні документи Ради Європи,
насамперед власну Рекомендацію № 757 (1975) та рекомендації Комі-
тету Міністрів [Ради Європи] № R (85) 13, № R (80) 2 і Rec (2000) 10
та Резолюцію Комітету Міністрів № (77) 31. Асамблея повністю під-
тримує важливу координуючу та підтримуючу роль Комісара з прав
людини і висловлює бажання бути постійно залученою до цієї робо-
ти. Асамблея також спирається на роботу Генеральної Асамблеї ООН
та Європейського Омбудсмена.
3. Асамблея зазначає, що розвиток методів захисту прав людини
мав вплив на роль обмудсмена у цьому відношенні, оскільки сьо-
годні повага до прав людини входить до стандартів, яких має додер-
жуватися відповідальна влада з огляду на те, що управлінські дії,
що порушують права людини, не можуть вважатися правомірними.
Національні конституційні та законодавчі особливості, притаман-
ні кожній країні, у свою чергу можуть обумовлювати необхідність
розширення мандатів омбудсменів з тим, щоб надати їм додаткові


Рекомендацію схвалено Постійним комітетом, що діяв від імені Асамблеї, 8 ве-
ресня 2003 року (див. Документ № 9878, доповідь Комітету з юридичних питань
та прав людини, доповідач – пані Набгольц-Гайдеґґер).
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обов’язки щодо захисту прав людини. Тим не менше, Асамблея пе-
реконана в тому, що центральною функцією омбудсмена є роль по-
середника між особою та владою.
4. Подальша роль омбудсменів стосується самих службовців
публічної адміністрації [органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування]. У випадках, коли такі службовці дізнають-
ся про ситуації особливої серйозності, в яких внутрішні процедури
були б неефективні або неприйнятні, має існувати винятковий ме-
ханізм прямого інформування омбудсмена.
5. Нейтральність омбудсмена та той факт, що він чи вона пов-
сякчас користується повагою як скаржників, так і суб’єктів роз-
слідування, є життєво важливими для належного функціонування
інституції омбудсмена. Асамблея вважає, що ці риси зберігаються
якнайкраще шляхом обмеження правозастосовчих повноважень ом-
будсмена моральним тиском через публічну критику, доповідями про
зловживання та їх політичним осудом у парламенті. Таким чином,
Асамблея вважає, що доступ омбудсмена до конституційних та ад-
міністративних судів має обмежуватись поданням запитів про на-
дання висновків про тлумачення юридичних питань стосовно пов-
новажень [омбудсмена] або [його] конкретного розслідування, за ви-
нятком ситуацій, коли омбудсмен представляє окремого скаржника,
котрий не має прямого доступу до таких судів. Однак, бажано, щоб
особи з достатнім locus standi [правом звернення до суду] мали мож-
ливість безпосередньо звертатися до таких судів.
6. Асамблея вважає, що омбудсмен повинен мати надзвичайно
жорстко обмежені повноваження з нагляду за судами. Якщо обста-
вини вимагають такої ролі, вона має зводитись до забезпечення про-
цесуальної ефективності та адміністративної правомірності функ-
ціонування судової системи; відповідно, можливість для омбудсмена
представляти осіб (за винятком, коли окремі особи не мають права
звертатися до певного суду), ініціювати або втручатися у судовий
процес, у тому числі шляхом ініціювання нового перегляду справи,
має бути виключена.
7. Таким чином, Асамблея робить висновок, що певні характе-
ристики є ключовими для ефективного функціонування будь-якої
інституції омбудсмена, а саме:
i. закріплення на конституційному рівні тексту, що гарантує
основну суть характеристик, викладених у цьому пункті, з подаль-
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шим розвитком та захистом цих характеристик у відповідних зако-
нах та підзаконних актах;
ii. гарантована незалежність від суб’єктів розсідування, зок-
рема щодо отримання скарг, прийняття рішень про прийнятність
скарг чи ініціювання власних розслідувань, рішень щодо того, коли
і як проводити розслідування, розгляду доказів, підготовки виснов-
ків, підготовки та презентації рекомендацій і звітів, а також поши-
рення інформації про свою діяльність;
iii. вичерпні та прозорі процедури призначення і звільнення
парламентом кваліфікованою більшістю голосів, яка є достатньо
великою, щоб свідчити про підтримку партій, які не представлені
в уряді, згідно із чіткими критеріями, які беззаперечно вказують на
обмудсмена як на відповідним чином кваліфіковану та досвідчену
особу з високою моральною репутацією і політично незалежну, з по-
новлюваним мандатом, що має термін дії не менше ніж парламент-
ський;
iv. заборона діючому омбудсмену займатися будь-якою іншою
оплачуваною діяльністю та брати будь-яку особисту участь в полі-
тичній діяльності;
v. персональний імунітет від будь-якого дисциплінарного,
адміністративного або кримінального переслідування чи санкцій,
пов’язаних із виконанням службових обов’язків, окрім звільнення пар-
ламентом через недієздатність або серйозне етичне порушення;
vi. призначення за рекомендацією омбудсмена та за умови
схвалення парламентом заступника, здатного в разі необхідності ви-
конувати в повному обсязі обов’язки омбудсмена;
vii. гарантування достатніх ресурсів для виконання всіх пок-
ладених на інституцію обов’язків, що виділяються незалежно від
будь-якого можливого впливу з боку суб’єктів розслідувань, та пов-
на автономія у питаннях бюджету і штату;
viii. гарантований швидкий та необмежений доступ до всієї
інформації, необхідної для розслідування;
ix. внутрішні процедури, що гарантують найвищі управлінські
стандарти в роботі самої інституції, зокрема справедливість, ефек-
тивність, прозорість та ввічливість;
x. доступність для суспільства (з точки зору як наявності, так
і зрозумілості) інформації про існування, особу, мету, процедури та
повноваження омбудсмена поряд з широким та ефективним поши-
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ренням інформації про діяльність інституції, її рішення, висновки,
пропозиції, рекомендації та доповіді;
xi. процедури подання скарг, які легко та широко доступні,
прості та безкоштовні, а також які переконливо свідчать про їхню
конфіденційність у будь-якому випадку;
xii. гарантована конфіденційність та, у випадку оприлюднен-
ня, анонімність розслідувань;
xiii. повноваження надавати висновки щодо проектів законів
та регуляторних актів, а також пропонувати такі проекти proprio motu
[за власною ініціативою] з метою покращення стандартів управлін-
ня та там, де це узгоджується із загальним мандатом, додержання
прав людини;
xiv. вимога, щоб органи влади надавали впродовж розумного
строку повні відповіді з описом того, як впроваджуються рішення,
висновки, пропозиції та рекомендації [омбудсмена], або з поясненн-
ням, чому вони не можуть бути впроваджені;
xv. представлення омбудсменом щорічної доповіді парламенту,
а також спеціальних доповідей щодо питань особливої уваги або у
випадках, коли органи влади не змогли виконати рекомендації [ом-
будсмена];
8. Асамблея зі схваленням відзначає Рекомендацію Комітету
Міністрів № R (2000) 10 щодо кодексу поведінки публічних служ-
бовців. Асамблея, проте, зауважує, що цей текст не є аналогом Єв-
ропейського кодексу доброї управлінської поведінки Європейського
Омбудсмена та не містить більшості положень останнього, але разом
з тим відзначає, що багато цих положень викладені в інших доку-
ментах Комітету Міністрів, насамперед в додатках до Рекомендації
№ R (80) 2 та Резолюції № (77) 31. Асамблея вважає, що ці документи
могли б з користю бути консолідовані в єдиний текст, що слугував
би керівництвом, інструкцією та інформацією як для службовців,
так і членів суспільства у їхніх взаємовідносинах.
9. Асамблея відзначає, що Європейський Омбудсмен має користь
від включення до статті 41 Хартії основоположних прав Європейсь-
кого Союзу права на добре управління. Асамблея переконана, що
інкорпорація такого права в національне законодавство могла б та-
кож становити велику цінність з огляду на ті ж причини, що й для
затвердження кодексу доброї управлінської поведінки: дійсно, та-
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кий кодекс розвиватиме, у практичній площині, детальні стандарти,
властиві такому праву.
10. Відповідно, Асамблея рекомендує урядам держав-членів Ра-
ди Європи:
i. створити на національному рівні (а також на регіональному
й місцевому рівнях, де це можливо), якщо вона ще не існує, інсти-
туцію з назвою, подібною до «парламентський (органу регіонального
самоврядування/ органу місцевого самоврядування) омбудсмен», ба-
жано з включенням відповідних положень до конституції;
ii. забезпечити, щоб інституція парламентського омбудсмена
мала характеристики, описані вище в пункті 7, і щоб ці характерис-
тики були достатнім чином захищені та відповідно розвинені в за-
конах і підзаконних актах;
iii. надати цій інституції мандат, що чітко охоплює права лю-
дини, які є основоположними для поняття доброго управління, та
який включає ширшу роль в захисті прав людини, де, за відсутності
спеціальних доповнюючих альтернативних механізмів, національні
умови цього вимагають;
iv. вилучити з мандату цієї інституції повноваження виступа-
ти стороною у справах проти органів влади або окремих службовців
як у кримінальних, так і адміністративних судах, але при цьому роз-
глянути можливість надання омбудсмену права звертатися до конс-
титуційного суду за висновками про тлумачення;
v. повною мірою долучитись до роботи Комісара з прав люди-
ни щодо координування діяльності омбудсменів держав-членів;
vi. після підготовки Комітетом Міністрів модельного тексту,
схвалити на конституційному рівні право особи на добре управління;
vii. після підготовки Комітетом Міністрів модельного тексту,
схвалити та повністю впровадити кодекс доброго управління, а та-
кож ефективно оприлюднити його з тим, щоб інформувати суспіль-
ство про його права та правомірні очікування.
11. Асамблея також рекомендує Комітету Міністрів:
i. закликати держави-члени [Ради Європи] виконати Рекомен-
дацію № R (85) 13, при цьому впровадивши також детальніші поло-
ження цієї рекомендації;
ii. підготувати модельний текст щодо права особи на добре уп-
равління;
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iii. підготувати єдиний, комплексний та консолідований мо-
дельний кодекс доброго управління, ґрунтуючись на Рекомендації
Комітету Міністрів № R (80) 2 і Резолюції № (77) 31 та Європей-
ському кодексі доброї управлінської поведінки із залученням від-
повідних органів Ради Європи – зокрема, Комісара з прав людини
та Європейської комісії «За демократію через право», а також Асамб-
лею – і у консультаціях з Європейським Омбудсменом, таким чином
надавши розвиток основному праву на добре управління з тим, щоб
сприяти його ефективному впровадженню на практиці;
iv. заохочувати та надати технічну допомогу урядам державчленів Ради Європи у схваленні й впровадженні зазначеного права
та кодексу;
v. підтримати Комісара з прав людини у його роботі з коорди-
нування діяльності омбудсменів держав-членів.
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Д о д а т о к  5 .
У р и в к и і з з в і т у К о м і т е т у П АРЄ
з п р а в о в и х  п и т а н ь і  п р а в л ю д и н и

Парламентська асамблея ради європи
Doc. 9878 16 липня 2003 р.
Інститут Омбудсмена
Доповідач: Лілі Набхольц-Хайдеггер, Швейцарія
F. Повноваження Омбудсмена: захист прав людини

19. Як зазначила Асамблея в 1975 роцi, якiсть державного управ-
лiння має певнi очевиднi наслiдки для прав людини:
«органи державної влади сьогоднi регулюють все бiльше i бiльше аспектiв життя людини... Там, де держави взяли на себе захист основних
прав та свобод людини, цi самi права та свободи можуть грубо порушуватися шляхом втручання органiв влади в особисте життя людини...»

20. Багато Омбудсменiв працюють в дiапазонi, ширшому за вузь-
ке визначення «зловживання владою», особливо в планi захисту прав
людини – наприклад:
i. В Албанiї, Боснiї та Герцеговинi, Хорватiї, Чеськiй Респуб-
лiцi, Данiї, Фiнляндiї, Грузiї, Угорщинi, Латвiї, «колишнiй Югос-
лавськiй Республiцi Македонiя», Молдовi, Норвегiї, Польщi, Порту-
галiї, Румунiї, Росiї, Словаччинi, Словенiї, Iспанiї, Швецiї та Українi
обов’язки Омбудсмена (чи подiбного органу) полягають саме в за-
хистi прав людини.
ii. Рада Австрiйського Омбудсмена «не лише переймається пи-
танням вiдповiдностi пiдходу органiв влади по вiдношенню до за-
кону, а й манерою, в якiй даний орган влади працює з тими, хто до
нього звертається».
iii. Посередник Французької Республiки втручається не лише
у випадках невiдповiдного функцiонування владних установ, а також
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там, де має мiсце упередженiсть щодо принципiв «справедливостi». Це
визначається як основоположна складова неписаного, «природнього»
закону, що стоїть понад та iснує окремо вiд нормативного права та
має над ним iмперативну дiю: справедливiсть є, отже, корективою
до писаного права, коли застосування останнього веде до наслiдкiв,
якi є манiфестально непропорцiйними. Захисник Французьких Дi-
тей зобов’язаний забезпечувати пропагування прав дiтей, визначених
Французьким законом чи встановленими зобов’язаннями Францiї
в стосунку до мiжнародного права.
iv. Iрландський Омбудсмен розслiдує випадки, де дiї органiв
влади завдали шкоди особi та чи носили, зокрема, несправедливо
дискримiнативний характер, виходячи з небажаної адмiнiстратиної
практики чи iнших порушень принципу справдливого та безпечного
управлiння.
v. Голландський Нацiональний Омбудсмен розслiдує дiї ор-
ганiв влади та вирiшує чи не були вони «невiдповiдними».
vi. Мальтiйський Омбудсмен займається випадками, якi є «не
обгрунтованими, несправедливими, репресивними чи несправедли-
во дискримiнативними» або ж просто «неправильними».
21. Перед тим, як брати до уваги межi, в яких Омбудсмен по-
винен перейматися правами людини, варто також розглянути аль-
тернативнi механiзми: зокрема, нацiональнi iнститути/комiсiї з прав
людини. Резолюцiя Генеральної Асамблеї Органiзацiї Об’єднаних
Нацiй А/RES/48/134 по «Нацiональних iнститутах з розшрення та
захисту прав людини» мiстить в якостi додатку положення про «При-
нципи, Пов’язанi зi Статусом Нацiональних Iнститутiв». Цей деталь-
ний текст охоплює компетенцiю та вiдповiдальностi, склад та гарантiї
незалежностi та плюралiзму, методiв роботи та додаткових принци-
пiв, що стосуються статусу комiсiй з квазi-юридичною компетенцiєю.
Оскiльки такi iнститути також переймаються скаргами громадян на
представникiв влади, зазначено кiлька принципiв, що мають одна-
ковий стосунок до «класичного» Омбудсмена: вiдповiдна iнфрастк-
тура та достатнє фiнансування з джерела, незалежного вiд урядового
контролю, стабiльнi безпечнi повноваження визначеного термiну дiї,
з можливiстю поновлення, свобода дiй, можливiсть проводити слу-
хання та мати рiвний доступ до iнформацiї та документiв, можливiсть
реагувати на думку громадськостi, вирiшення диспутiв неконфлiкт-
ним шляхом, надання рекомендацiй тощо.
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22. Захист та розширення прав людини повиннi охоплювати
всi областi громадського життя, влючаючи тi, що виходять за межi
стосункiв мiж державної системою та громадянами. Оскiльки пору-
шення прав людини в процесi дiяльностi органiв влади чiтко вiд-
носяться до зловживання владою, не всi порушення прав людини
вiдбуваються внаслiдок, чи справдi мають прямий зв’язок з дiяль-
нiстю органiв влади. Межа мiж цими двома категорiями залишаєть-
ся невизначеною, що має два принциповi наслiдки. По-перше, як
вiдзначив професор Гарден пiд час бесiди, важко стикатися з за-
гальними принципами, що стосуються конкретних повноважень та
обов’язкiв щодо розвитку та захисту прав людини, якi повинен мати
Омбудсмен. По-друге, iнститути Омбудсмена та Комiсiї з прав лю-
дини (чи Уповноваженого) формують лiнiю, у вiдповiдностi до якої
неможливо заздалегiдь визначити, де закiнчується вiдповiдальнiсть
одного та починається вiдповiдальнiсть iншого; радше, це питання
пiдлягає вирiшенню в конкретних правових та конституцiйних об-
ставинах окремих країн.
23. Певна рiч, мають мiсце вагомi вiдмiнностi в ситуацiях, з яки-
ми стикаються Омбудсмени в рiзних країнах. Iснує велика вiдмiн-
нiсть мiж «традицiйними» (чи «встановленими») та «новими» демок-
ратичними формами правлiння, якi визначаються рiзницею в сту-
пенi розвитку правової, полiтичної та адмiнiстративної культури. Це
є важливим в стосунку до ситуацiї в державi на момемнт створення
iнституту Омбудсмена: якщо його апарат у «встановленiй» демокра-
тичнiй формi правлiння може розпочати роботу в атмосферi полi-
тичної стабiльностi та встановленiй повазi до верховенства права,
то це не означає, що подiбнi умови є всюди, а отже, повиннi бути
визначенi рiзнi види вiдповiдальностi. Досвiд Ради Європи каже нам,
однак, що по мiрi розвитку ситуацiї, вiдбуваються певнi важливi та
актуальнi змiни. По-перше, покращується загальна повага до прав
людини з боку влади; та по-друге, очiкування громадськостi вiд вла-
ди розглядає хороше управлiння як основу її дiяльностi. У пiдсум-
ку, потреба для Омбудсмена вiдiгравати обширну роль поза полем
дiяльностi влади повинна зменшитись або, по мiрi розвитку та дифе-
ренцiацiї iнституцiйного апарату держави, бути перейнятою бiльш
вузьконаправленими органами.
24. Презентацiя професора Гардена перед Комiтетом розвинула
цей пiдхiд. Гнучкiсть iнституту Омбудсмена сприяла його всесвiт-
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ньому поширенню у вiдповiдь на два види розвитку (якi є вiдобра-
женими в аналiзi ЕОI): по-перше, росту соцiальних виплат та ре-
гуляторної держави, що збiльшив розмiри та складнiсть структури
органiв влади; та по-друге, поширенню прагенень до демократiї та
прав людини. Кожна з цих двох тенденцiй дала поштовх загаль-
нiй формi Омбудсмена, в попередньому випадку наголошуючи на
верховенствi права та хорошого управлiння, та опiсля, на захистi та
розширеннi прав людини. Цi обидва напрямки проявляли схиль-
нiсть не лише до всеохоплення, не на єдинiй моделi, а на загальному
базовому розумiннi призначення та поля дiяльностi iнституту. Отже,
демократичнi форми правлiння, що розвиваються, поступово обме-
жують та диференцiюють правозахиснi повноваження Омбудсмена,
коли, наприклад, юрисдикцiя кiпрського Омбудсмена в 2002 роцi
була розширена до охоплення прав людини, i сприяння дiяльностi
Європейського Омбудсмена вiдбувалося шляхом включення права на
хороше управлiння до Хартiї Основних Прав Європейського Союзу.
25. На основi вищенаведеної дискусiї, Доповiдач не прагне запро-
понувати унiверсальну директиву щодо типiв iнститутiв, якi повиннi
бути створенi чи щодо окреслення їхнiх повноважень. Конкретнi об-
ставини рiзних країн вимагають формулювання пiдходiв, що вiдоб-
ражають їхнi правовi та конституцiйнi погодження та вiдповiдають
вимогами ситуацiй з управлiнням та правами людини. Доповiдач,
однак, вважає, що у випадках бажання надати Омбудсмену повно-
важення, якi є вiдносно обмеженими в планi захисту прав людини,
важливим є набуття певностi щодо пiдняття питань правозахисту
в iнших галузях державної вiдповiдальностi, та визначеностi стосов-
но того, чи є потрiбнним заснування додаткових органiв з конкрет-
ними повноваженнями щодо вирiшення решти цих питань.
26. В цьому планi Доповiдач звертається до аналiзу ЕОI (див. ви-
ще) щодо розрiзнення мiж демократичними формами правлiння
Центральної та Схiдної Європи i захiдноєвропейськими демократич-
ними формами правлiння та наслiдками їхнiх очiкувань вiд урядiв
щодо ролi Омбудсмена. Пам’ятаючи про швидкий та успiшний роз-
виток майже всiх цих країн – вiд тоталiтарного комунiзму до ситуацiї,
за якої вони здатнi вiдповiдати найприскiпливiшим вимогам щодо
членства в Радi Європи чи ЄС через менш, нiж за десятилiття, –
можливо, є зверхнiм та недалекоглядним вважати, що цi вiдмiнностi
будуть довготривалими. Не є передчасним очiкування сприйняття
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держав Центральної та Схiдної Європи їхнiми громадянами як су-
купностi складових частин, з диференцiйованими та ефективними
ораганами, якi по-рiзному забезпечують верховенство права, демокра-
тичне представлення та хороше управлiння, i з наявним дотриманням
прав людини в їхнiй дiяльностi. До того часу, однак, є важливим, щоб
Омбудсмени з широкими правозахисними повноваженнями були на-
лежно забезпеченi, захищенi, пiдтримуванi та заохочуванi. Водночас,
повинна придiлятися увага забезпеченню розвитку повноважень та
основоположень апаратiв Омбудсменiв, поряд з нацiональними полi-
тичними та право-вими вдосконаленнями, щоб їхнє призначення та
дiяльнiсть набули актуальностi та ваги.
27. Доповiдач, отже, погоджується з Висновками Конференцiї Єв-
ропейських Омбудсменiв в Вiльнюсi (Литва) вiд 5–6 квiтня 2002 ро-
ку, яка окреслює роль Омбудсмена як важливий iнструмент в забез-
печеннi ефективностi правозахисту через «гармонiю мiж державними
органами влади та громадянським суспiльством». Доповiдач також
подiляє занепокоєння Конференцiї в стосунку до ворожих реакцiй
полiтичних дiячiв на втручання Омбудсменiв в кризовi ситуацiї, та
вважає, що не лише Уповноважений з прав людини (як згадано ви-
ще), а й Асамблея вiдiграють важливу роль в забезпеченнi пiдтримки
та заохочення Омбудсмена за таких обставин.
28. Зустрiч захiдноєвропейських Омбудсменiв та Уповноваженого
Ради Європи з Прав Людини вiдбулася в Парижi 1 грудня 2006 ро-
ку. Висновки цiєї зустрiчi, в вираженнi непевностi щодо найкращого
тлумачення стосунку прав людини до їхнiх повноважень та заклик до
видачi Рекомендацiї по цьому питанню, надихнули Доповiдача на вне-
сення пропозицiй, включених в цю доповiдь. Доповiдач також погод-
жується, що Уповноважений готовий до отримання подальшої iнфор-
мацiї та координування дiяльностi Омбудсменiв в планi прав людини.
29. Доповiдач з цiкавiстю вiдзначає зауваження пана Мортена
К’єрума, Генерального Директора Данського Центру з Прав Людини,
зробленi на Конференцiї з Роботи та Спiвробiтництва Омбудсмена
i Нацiональних iнститутiв з прав людини, що вiдбулася в Копенга-
генi (Данiя) 23–35 вересня 2001 року:
«В Європi iснує доволi чiткий подiл роботи мiж омбудсменом та Нацiональним Iнститутом з Прав Людини». Бiльшiсть Нацiональних Iнститутiв в країнах ЄС мають лише повноваження радити та вести
монiторинг. Вони доповнюють iнститути Омбудсмена в здатностi
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бiльш манiфестально висловлювати занепокоєння щодо дiяльностi законодавчої гiлки влади. Отже, багато Нацiональних Iнститутiв отримують тексти законопроектiв для надання своїх коментарiв щодо
їхньої вiдповiдностi мiжнародним стандартам з прав людини. Це було
б неспостижним для бiльшостi Омбудсменiв Бiльш того, вони мають
повноваження виступати з пропозицiями полiтичної iнiцiативи, коли
в своїй монiторинговiй функцiї вони виявляють системнi порушення
прав людини, чи то в стосунку до дiтей, чи розумово хворих, чи етнiчних меншин або iнших груп у суспiльствi... В багатьох країнах ЄС
нацiональнi iнститути з прав людини постають важливим доповненням до Омбудсмена.»

Доповiдач вважає, що цей загальний аналiз, в намаганнi вста-
новити рiзницю мiж областями вiдповiдальностi Омбудсмена та iн-
ститутiв з прав людини, з погляду останнього, дає цiкаве практич-
не роз’яснення питання. Повинно бути зазначено, що, однак, воно
є обмеженим до кола країн ЄС, i Доповiдач вважає, що правовi та
полiтичнi обставини деiнде роблять його непiдходящим для багатьох
iнших нацiональних ситуацiй.
30. Доповiдач також зазначає, що Виконавчий Пiдсумок цiєї
Конференцiї повторює частi занепокоєння стосовно того факту, що
«iнститут Омбудсмена також стикається з такими загрозами, як полi-
тизацiя iнституту, брак незалежностi, брак фiнансових ресурсiв та
бюрократiя».

G. Омбудсмен i система правосуддя

31. В деяких країнах – зокрема, включаючи тi, де iснування
апарату Омбудсмена має довгу традицію, – Омбудсмен відіграє роль
наглядача над судочинством та системою правосуддя.
i. Фінський Омбудсмен «мусить забезпечувати дотримання
судами закону та виконання ними своїх обов’язкiв». Парламентсь-
кий Омбудсмен повинен зокрема вживати вiдповiдних заходiв, якщо
суддя виявився винним в обманi, упередженостi чи грубому нехту-
ваннi законом, порушив особистi права громадянина чи переви-
щив свої повноваження». На додачу, Омбудсмен є вiдповiдальним за
пред’явлення звинувачень Президенту чи члену Верховного Суду або
Верховного Адмiнiстративного Суду.
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ii. Посередник Французької Республiки слiдкує за тим, щоб
закон не виконувався в умовах, незадовiльних для зацiкавлених
сторiн.
iii. Громадський Захисник Грузiї може звертатися з «рекомен-
дацiями до вiдповiдних судових органiв щодо перегляду судових рi-
шень, що набули чинностi, якщо вiн вважає, що порушення прав
людини, яке мало мiсце пiд час судового провадження, могло мати
суттєвий вплив на пiдсумковий вердикт суду».
iv. Польський Уповноважений з Захисту Громадських Прав
може «подати надзвичайну апеляцiю проти кожного остаточного та
чинного вироку».
v. Уповноважений з Прав Людини в Росiйськiй Федерацiї мо-
же «апелювати в судi чи прокуратурi з поданням про розслiдування
рiшень, пов’язаних з дiєю закону, вироком суду, ухвалою чи провад-
женням суду та провадженням справи конкретним суддею».
vi. Шведський Омбудсмен «повинен зокрема слiдкувати за до-
триманням судами пiд час судових розглядiв приписiв Урядового
Iнструменту щодо об’єктивностi та неупередженостi i неможливiстю
нехтування основними правами i свободами громадян з боку органiв
державного управлiння» та може iнiцiювати вiдкриття провадження
проти членiв Верховного Суду чи Верховного Адмiнiстративного Су-
ду або наполягати на їхнiй вiдставцi чи примусовому звiльненню.
32. В кiлькох країнах Омбудсмен має певнi зобовязання у сто-
сунку до конституцiйностi та законностi законодавчих та адмiнiстра-
тивних актiв.
i. В Данiї, Фiнляндiї, Литвi, Норвегiї та Румунiї, Омбудсмен
може iнформувати вiдповiднi полiтичнi органи влади про будь-якi
законодавчi чи адмiнiстративнi недолiки.
ii. В Албанiї, Чеськiй Республiцi, Фiнляндiї, Францiї, Грузiї,
Молдовi, Польщi та Iспанiї Омбудсмен має право вносити пропози-
цiї щодо покращення законодавчо-нормативної бази.
iii. В Албанiї, Австрiї, Угорщинi, Молдовi, Польщi, Португалiї,
Росiї, та Українi Омбудсмен може рiзними шляхами звертатися до
Конституцiйного Суду з поданням про неправомiрнiсть чи неконс-
титуцiйнiсть, тлумачення чи скасування.
iv. В Хорватiї, Словаччинi та Словенiї, Омбудсмен може роби-
ти кроки в напрямку iнiцiювання реформ.
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33. Дотичним питанням є забезпечення виконання ухвал. У вiд-
повiдностi до своїх статусiв Парламентських Омбудсменiв та ролi по-
середникiв, бiльшiсть iнститутiв покладаються на моральний тиск,
виходячи з позицiї конституцiйностi та громадського престижу своїх
апаратiв i покладених на них обов’язкiв, з можливiстю отримання
полiтичної пiдтримки вiд законодавчої гiлки влади у вiдповiдь на
представлення своїх доповiдей. В деяких країнах, однак, вони також
вiдiграють роль у кримiнальних, адмiнiстративних чи дисциплiнар-
них провадженнях.
i. В Норвегiї, Португалiї, Словаччинi та Швецiї Омбудсмен
може iнформувати вiдповiднi адмiнiстративнi та дисциплiнарнi ор-
гани про їхню неправильну поведiнку.
ii. В Хорватiї, чеськiй Республiцi, Грузiї, «колишнiй Югос-
лавськiй Республiцi Македонiя», Росiї та Словенiї Омбудсмен може
вносити пропозицiю чи вимагати iнiцiювання дисциплiнарного про-
вадження.
iii. В Молдовi, Фiнляндiї та Польщi Омбудсмен може видавати
наказ про вiдкриття дисциплiнарного провадження.
iv. В Литвi та Молдовi Омбудсмен може iнiцiювати судовий
розгляд через неправильну поведiнку представникiв органiв влади.
В Польщi Омбудсмен може втручатися в цивiльнi та дисциплiнарнi
провадження.
v. В Грецiї, Литвi, Португалiї та Словаччинi Омбудсмен може
iнформувати органи прокуратури про пiдозри щодо кримiнальних
правопорушень.
vi. В Хорватiї, чеськiй Республiцi, Грузiї, «колишнiй Югос-
лавськiй Республiцi Македонiя», Росiї та Словенiї Омбудсмен може
рекомендувати висунення кримiнальних звинувачень.
vii. В Фiнляндiї, Молдовi та Польщi Омбудсмен може вимага-
ти порушення кримiнальної справи.
viii. В Угорщинi Омбудсмен може iнiцiювати кримiнальне про-
вадження. В Фiнляндiї та Швецiї, Омбудсмен виконує функцiю про-
курора: в Фiнляндiї лише Омбудсмен може висунути звинувачення
члену Державної Ради чи Канцлеру Юстицiї; а в Швецiї Омбудсмен
є вiдповiдальним за висунення звинувачень членам Верховного Суду
та Верховного Адмiнiстративного Суду.
34. Доповiдач вважає, що долучення до судового розгляду, як
в кримiнальних, так i в конституцiйних судах, ставить Омбудсмена
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в викличну ситуацiю. Найефективнiша роль Омбудсмена – не як
представника окремої особи, а як посередника мiж громадянином
та владою – найкраще досягається з позицiї поважного нейтралiте-
ту. Його поява в судi в ролi опонента владi чи прокурора окремих
чиновникiв завдає шкоди його стосункам з ними. Якщо Омбудсмен
розглядається виключно як механiзм альтернативного розв’язання
диспуту, краще буде, якщо вдасться також уникнути судового роз-
гляду, хiба що особа не має iнших засобiв доступу до, наприклад,
Конституцiйного Суду (хоча було б краще, якби особи подавали до
суду напряму). Єдиний виняток – в країнах з добре розвинутими ад-
мiнiстративною системою та системою звернень до Конституцiйного
Суду – могли б, мабуть, мати мiсце випадки, коли Омбудсмен прагне
отримання роз’яснювальних ухвал чи вiдкриття проваджень стосов-
но легiтимностi чи конституцiйностi законiв та постанов з метою
отримання допомоги в своєму розслiдуваннi та з’ясуваннi окремих
питань. Такi провадження навряд чи сприяли б конфронтацiї мiж
Омбудсменом та органами влади i направду могли б навiть вирiшу-
вати диспути мiж ними.
35. Бiльш того, Доповiдач вважає, що такi дiї викликають по-
тенцiйнi ускладнення в планi конституцiйного розподiлу владних
повноважень, навiть коли Омбудсмен не має повноважень оскар-
жувати правильнiсть ухвал. Наприклад, коли Омбудсмен, на яко-
го покладається вiдповiдальнiсть нагляду над судочинством, також
може iнiцiйовувати чи втручатися в ведення судових справ, це може
створити потенцiал чи, щонайменше, очевидний конфлiкт iнтересiв
з загрозою для об’єктивностi судочинства. Можливо навiть, беручи
до уваги юриспруденцiю Стразбурського Суду, зiткнутися з питан-
нями, що виникають у вiдповiдностi до Статтi 6 Європейської Кон-
венцiї Прав Людини. Доповiдач дiшов до висновку, що судочинство
повинне бути автономним вiд такого зовнiшнього нагляду: щонай-
бiльше будь-яка наглядова роль Омбудсмена повинна обмежуватися
питаннями юридичної процедури та судового конфлiкту, однак на-
вiть тодi лише з застосуванням найобмеженiших засобiв, щоб за-
побiгти будь-якiй пiдозрi в зловживаннях чи конфлiкту iнтересiв.
В цьому випадку, однак, доступ Омбудсмена до судiв повинен бути
виключений чи, за вiдповiдних обставин, обмежений до застосувань
роз’яснювальних ухвал.
http://assembly.coe.int/documents/WorkingDocs/doc03/EDOC9878.htm
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Д о д а т о к  6 .  Омбудсмани в інтересах дітей

Розвиток концепції діяльності омбудсмана

– Історія утворення омбудсмана
– Необхідність запровадження спеціального омбудсмана у спра-
вах дітей
– Створення омбудсманів в інтересах дітей
Правовий статус омбудсмана

– Омбудсмани, запроваджені спеціальним актом парламенту
– Омбудсмани, запроваджені відповідно до законодавства про
соціальний захист дітей
– Омбудсмани, створені в рамках уже існуючих державних ор-
ганів
– Омбудсмани, що створені та керовані НУО
Функції в теорії

–
–
–
–

Вплив на законодавство, політику та практику
Розгляд індивідуальних скарг про порушення прав
Сприяння дослідженням або їх проведення
Підвищення рівня поінформованості про права дитини

Функції на практиці

– Першочергове виконання ролі індивідуального захисника та
представника
– Захист дітей як окремих осіб та як частини суспільства
– Діяльність в інтересах дітей у вигляді органу, що не є пред-
ставником окремих осіб
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Суттєві характеристики омбудсмана

–
–
–
–
–

Незалежність
Здатність прислухатися до голосу дітей
Доступність для дитячої аудиторії
Зосередження особливої уваги на дітях
Законодавчо закріплені повноваження

Коментарі

— Підсумки та висновки

Розвиток концепції діяльності омбудсмана

Процес запровадження омбудсманів/уповноважених з прав дітей
почався не так давно та триває й дотепер. Сьогодні такі структури
активно утворюються, оскільки вони є захисниками найбільш вразливої
групи населення – дітей, яким потрібні незалежні механізми для захисту та просування їх прав.
Омбудсмани/ уповноважені з прав дітей: визначення

Омбудсманом у справах дітей зазвичай називають незалежний
статутний орган, утворений для впровадження прав та інтересів ді-
тей. У цьому дайджесті до даного визначення ми також віднесли
дві неурядові організації (НУО), які називають себе омбудсманами
у справах дітей. Проте ця концепція не включає ті тисячі НУО, що
працюють в інтересах дітей, пропагуючи їх захист.
В даному виданні терміни «омбудсман» та «уповноважений»
є взаємозамінними. Вони обоє називають моделі існуючих інститу-
цій, тому вибір кожної країни стосовно того, як називати свою неза-
лежну інституцію у справах дітей, є несуттєвим і не змінює функцій
органу. Наприклад, перший у світі закон про створення посади ом-
будсмана називався «Акт про Омбудсмана у справах дітей Норвегії»
(„Norwegian Ombudsman for Children Act“) (1981), проте в тексті зако-
ну сама посада називалася «Уповноважений з прав дитини».
Зважаючи на те, що термін «омбудсман» скандинавського по-
ходження, то зазвичай він не має форми жіночого роду. Більше то-
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го, людина, вперше призначена на цю посаду, Малфрід Флеккой
(Målfrid Flekkøy), зазначає, що даний термін вживається без зазна-
чення статі, як вона сама пише у своїй книзі «Голос в інтересах ді-
тей: від імені їх Омбудсмана», написаній протягом свого дворічного
перебування на цій посаді.
Історія утворення омбудсмана

Спочатку концепція запровадження незалежних органів для
проведення моніторингу дій уряду, спрямованих на захист прав ок-
ремих осіб, розвинулась у Швеції, де в 1809 році був призначений
перший у світі омбудсман. За Швецією пішли Фінляндія (1919 рік),
Данія (1955 рік) та Норвегія (1962 рік). Інститути омбудсмана існу-
ють лише в демократичних країнах. За даними на 1997 рік, такі
структури запроваджені в 75 державах світу. Ці державні структури,
створені захищати права громадян на гідну владу, гарантувати на-
лежне здійснення державного управління та відповідальність за свої
дії з боку посадовців.
Головна мета діяльності даних інституцій зумовлюється полі-
тичним контекстом, в якому вони оперують. В широкому сенсі ом-
будсмани можуть належати до однієї з двох категорій:
– Утворені в демократичних країнах. У конституційних державах
з чітко вираженими рисами демократії та стабільною політич-
ною і адміністративною системою існують процесуальні нор-
ми, що перевіряють та збалансовують здійснення управління
державою; права людини поважають та їх дотримуються; під
забезпеченням рівного доступу до освіти та засобів масової
інформації мається на увазі, що люди мають інформацію про
свої права. У таких країнах роль омбудсманів значною мірою
пов’язана з усуненням недоліків ключових бюрократичних
органів держави в часі впровадження складних законів та
норм. Тут можна визначити дві моделі: омбудсмани, що роз-
глядають скарги щодо окремих аспектів державного управлін-
ня, таких як питання пенітенціарної або податкової системи;
та омбудсмани, що розглядають скарги стосовно реалізації
певних аспектів законодавства, таких як питання сексуальної
орієнтації, расової дискримінації або людей, з обмеженими
можливостями, які можуть стосуватися будь-якого органу чи

213

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

інституції (роботодавців, державних та приватних служб, до-
мовласників чи адміністрації школи).
– Утворені в країнах з розвиваючою ся демократією. У країнах,
де нещодавно пройшли політичні або конституційні револю-
ції, які поклали край диктаторському чи авторитарному ре-
жиму, концепція перевірок та балансу навряд чи відома або
надійно впроваджена. Фундаментальні права людини часто
обмежуються або взагалі відсутні, тому можуть безкарно по-
рушуватися. В такому суспільстві, де запровадження інститу-
ту омбудсмана є вираженням поглядів, що притаманні більш
демократичним конституційним державам, діяльність омбуд-
смана спрямована не на недоліки бюрократичних інституцій,
а швидше на захист та проголошення фундаментальних прав
людини. Тому ці інституції в таких країнах найчастіше відомі
як Комісії з прав людини.
Необхідність запровадження спеціального омбудсмана
у справах дітей

Зазвичай омбудсмани не забороняють дітям звертатися до них,
проте й не беруться за вирішення проблем, що стосуються дітей,
з власної ініціативи. Більше того, омбудсмани рідко здійснюють свої
заходи таким чином, аби діти дізналися про існування цієї інсти-
туції. До того ж, часто вони навіть не усвідомлюють, що проблеми,
з якими стикаються діти, значною мірою відрізняються від тих, що
зачіпають дорослих, і що сутність прав дитини та механізми підви-
щення поваги до них також різні.
Вразливе становище дітей

– Становище дітей щодо захисту їх прав є надзвичайно вразли-
вим, оскільки вони не мають ані права голосувати, ані права
впливу на прийняття важливих рішень та інституції, що спо-
нукають до змін в політичному та економічному житті.
– Лише в не багатьох країнах їх громадяни чітко усвідомлюють
свої політичні та громадянські права. Це послаблює стано-
вище дітей, які хочуть змінити ставлення до своїх прав, та
зменшує можливість створення офіційних можливостей для
здійснення необхідних заходів.
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– У багатьох державах існує традиційна думка про те, що діти
є власністю своїх батьків, а втручання держави у їх взаєми-
ни вважається порушенням прав батьків. Надзвичайно важко
прийняти той факт, що діти також мають права, а їхні інтере-
си можуть відрізнятися від інтересів їх батьків.
– Поки що не в кожній країні створені правові та соціальні
структури, які б гарантували визнання прав дітей як таких,
що існують самостійно та вимагають поваги до себе. Нап-
риклад, відповідальність за дітей зазвичай розділяється між
різними міністерствами та департаментами, співпраця між
якими знаходиться на низькому рівні, і які неспроможні са-
мостійно розвивати комплексну роботу та здійснювати вплив
на дітей.
Соціальні права дітей (на життя та розвиток, освіту, гру, охорону
здоров’я та користування благами соціального забезпечення; та пра-
во на захист – на свободу від насильства та жорстокого поводження,
а також від економічної та сексуальної експлуатації) – загальновиз-
нані більшістю демократичних країн світу. Проте на практиці діти
не мають механізмів впливу на політичну, соціальну та економічну
владу, що робить їх вразливими – їх права часто ігноруються при
розробці законодавчої бази, локалізації ресурсів та визначенні на-
прямку політики.
Діти залишаються також вразливими, якщо їх права порушу-
ються, тому що вони не мають доступу до незалежних джерел на-
дання консультаційної допомоги та захисту, а також тому що існую
менше вірогідності, що їх слухатимуть як дорослих у разі подання
ними скарг. Вразливість дітей є абсолютною у сфері громадянських
та політичних прав, які часто не визнаються, а відповідно і не по-
важаються. Лише в деяких країнах право дітей на участь у процесі
прийняття рішень, свободу слова, думки, віросповідання та мирних
асоціацій і зборів ефективно реалізується та захищається. В багать-
ох країнах, попри ратифікацію Конвенції ООН про права дитини
(1989 р.), до сих пір між законодавством та впроваджуваною політи-
кою про громадянські права дитини існують значні розбіжності та
невідповідності.
Тому омбудсман у справах дітей повинен відігравати важливу
роль не лише в процесі ефективної реалізації прав, уже зазначених
в законодавчих документах (доступ до інформації, проблеми затрим-
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ки надання послуг, їх неефективності або неналежного забезпечен-
ня), але й у просуванні підвищення рівня поваги до фундаменталь-
них прав дітей. Іншими словами, омбудсман повинен забезпечувати
краще правосуддя для дітей шляхом розширення доступу до вже іс-
нуючих прав та підвищення рівня визнання прав людини, які ще не
втілені в законодавстві, культурі та щоденному житті дітей.
Створення омбудсманів в інтересах дітей

Багато країн вже запровадили інститут омбудсмана або уповно-
важеного у справах дітей. Але попри те, що ратифікація Конвенції
по правам дитини та інші фактори, зокрема, проголошення Органі-
зацією Об’єднаних Націй 1979 рока – Міжнародним роком дитини,
значною мірою підвищили рівень поінформованості про права ди-
тини, очевидним є факт, що усвідомлення необхідності пошуку ме-
ханізмів моніторингу цих прав та введення спеціальних політичних
сил в кожній окремо взятій державі також є важливими каталізато-
рами підвищення ролі дітей в суспільстві. Запровадження інституту
омбудсмана у справах дітей – сміливий крок для уряду, який вира-
жає відповідальність перед взятими на себе зобов’язаннями. І нез-
важаючи на те, що велика кількість країн ратифікувала Конвенцію
ООН про права дитини (187 країн, починаючи з грудня 1996 року),
лише небагато з них спромоглися на наступний крок. Поштовхом
до розвитку інституту омбудсмана стали ініціативи щодо створення
відповідних комітетів при уряді (Норвегія), парламенті (Швеція) та
міністерствах (Данія та Ізраїль).
Багато існуючих омбудсманів у справах дітей значною мірою
відрізняються від традиційної концепції омбудсмана. В той час, ко-
ли одні були створені як уповноважені державні органи, інші діяли
як структури на базі НУО. Деякі з них продовжують зберігати тради-
ційні повноваження, що полягають у розслідуванні індивідуальних
скарг, тоді як роль інших інституцій розвинулися до представлення
та захисту інтересів і прав дітей як окремої групи. Єдине, що є у них
спільного, – це зобов’язання забезпечувати визнання та дотриман-
ням прав дітей державою.
Проте сам факт існування таких різних моделей одної інституції
викликає протиріччя у розумінні їх ролі. Наприклад:
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– Чи входить до їх обов’язків захист, винесення рішень та поши-
рення найкращих інтересів дитини? Їх діяльність стосується
встановлення правосуддя чи забезпечення добробуту дітей?
Зазвичай омбудсмани створюються для забезпечення та під-
тримки діалогу між громадянином та державою, контролю за
належним виконанням процедур та дотримання встановлених
правил та норм. Такі інституції не несуть відповідальності
за оцінку впливу та результатів розслідувань індивідуальних
справ на благополуччя заявника. Проте, чи повинна існувати
якась відмінність у випадку, коли зі скаргою звертається ди-
тина, беручи до уваги те, що саме дорослі повинні відповідати
за захист дітей? Чи повинен уповноважений, що розглядає ін-
дивідуальні справи, братися за розгляд скарг щодо порушення
прав дитини, якщо немає гарантії того, що ці дії здійснюва-
тимуться в найкращих інтересах дітей?
– Чи повинне джерело будь-яких змін походити виключно з до-
свіду самих дітей, чи, можливо, омбудсман зобов’язаний виз-
начати потреби в цих змінах у відповідь на принципи та стан-
дарти міжнародного законодавства? І знову ж таки, зазвичай
омбудсмани швидко реагують на скарги, що надходять до них.
Проведення будь-якої ширшої політичної діяльності є лише
відповіддю на ці скарги та реакцією на необхідність внесення
змін до законодавства, політики або діяльності органу. Багато
омбудсманів у справах дітей відіграють більш активну роль,
наприклад, думаючи про те, як змінити ставлення громадсь-
кості до фізичного покарання дітей, або критичніше ставитися
до формування та аналізу державних витрат на потреби дітей.
– Чи це завдання матиме більш ефективне вирішення у разі,
якщо ним займатиметься державний уповноважений орган чи
повністю незалежна організація, яка діє на принципах НУО?
Повна незалежність функціонування правозахисної інститу-
ції зумовлює свободу вираження, використання механізмів
ЗМІ, гарантує її розвиток без страху політичного втручання
або скорочення бюджету. З іншого боку, існування на базі
держави надає доступ до документів, право на отримання
консультацій стосовно окремих напрямків політики та зако-
нодавчих процесів, дозвіл на проведення розслідувань і, мож-
ливо, більший авторитет.
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– На ці питання не існує ні правильних, ні хибних відповідей,
проте їх вирішення надасть можливість визначити рамки та
статус діяльності інституції. Вони стосуються всіх уповнова-
жених, оскільки мають на меті висвітлення первинних цілей
та стратегій для їх досягнення.

Правовий статус омбудсмана

Зважаючи на те, що кожен уповноважений або омбудсман у справах дітей є унікальним, можна визначити чотири важливі моделі їх
виникнення, розвитку, повноважень та статусу: омбудсмани, запроваджені спеціальним актом парламенту; омбудсмани, створені через
законодавство про соціальний захист дітей; омбудсмани, запроваджені
в рамках існуючих державних органів; і такі, що створені та діють на
базі НУО.
Вищенаведена класифікація не є чіткою. Вона подана лише для
того, щоб краще пояснити характеристику низки моделей омбуд-
сманів, що існують на даний момент.
Омбудсмани, запроваджені спеціальним актом парламенту

Значна кількість омбудсманів у справах дітей була запровадже-
на шляхом створення окремих законів, що регулюють їх діяльність,
з наданням необхідних повноважень та влади. Подібні структури
загалом характеризуються незалежністю від уряду. Їх фінансування,
функції та статус визначаються парламентом, якому вони підзвітні.
Тому вони є відносно захищеними від політичного втручання та
можуть звинувачувати і критикувати законодавчі ініціативи уряду,
а також його обіцянки про політичні та ресурсні гарантії для дітей.
Деякі з них також уповноважені проводити розслідування, подавати
звіти парламенту та отримувати консультації щодо нових законодав-
чих ініціатив. Наприклад:
Норвезькому омбудсману, створеному згідно акту «Про Омбуд-
смана у справах дітей» у 1981 році, було надано широкий спектр пов-
новажень – «захищати інтереси дітей перед суспільством та окреми-
ми особами, а також відслідковувати умови, в яких вони живуть».
Єдине обмеження в діяльності омбудсмана стосувалося розв’язання
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конфліктів в сім’ї або справ, що вже подані до суду, що діє на основі
норм статутного та цивільного права. Інститут омбудсмана має право
доступу до всіх документів у всіх справах, що стосуються дітей і які
розглядаються органами державної влади, а також право доступу до
державних установ.
Швецькому омбудсману, заснованому у 1993 році згідно з актом
«Про запровадження інституту Омбудсмана у справах дітей», було
надано такі повноваження – «захищати потреби, права та інтереси
дітей та молоді, а також гарантувати, що Швеція живе згідно з при-
нципами Конвенції ООН про права дитини». Він функціонує як
Національна рада при Міністерстві охорони здоров’я та соціального
захисту, проте щороку звітується перед парламентом.
Завданням Омбудсмана у справах дітей в Ісландії, створеного
у 1995 році згідно з актом «Про Омбудсмана» № 83 від 1994 року,
є «покращення умов життя дітей, захист їх інтересів, потреб та прав»,
а також повноваження розслідувати справи проти організацій та ок-
ремих осіб, причетних до порушення прав, потреб та інтересів дітей.
Орган функціонує незалежно. Проте щороку подає звіти прем’єрміністру.
Рада французької спільноти в Бельгії постановила (1991 р.), що
інститут Уповноваженого з прав дитини повинен бути запровадже-
ний з наданням йому права захищати інтереси дітей на всіх рівнях.
Офіс Уповноваженого у справах дітей вповноважений подавати звер-
нення до органів державної влади з проханням провести розсліду-
вання, а також надати доступ до всіх необхідних документів держав-
них або приватних установ у разі, якщо вони отримують державну
субсидію.
У Гватемалі урядове відомство було створено наказом від 1986
року з метою розслідування справ, пов’язаних із порушенням прав
людини, а в 1990 році було запроваджено окрему інституцію, що
спеціалізується на захисті прав дітей та сімей. Завданням цієї струк-
тури є підвищення поінформованості суспільства про права дитини,
розслідування справ щодо порушення цих прав, проведення моні-
торингу державних організацій, що працюють в інтересах дітей, та
вплив на законодавство та його приведення у відповідність із при-
нципами Конвенції ООН про права дитини.
У Коста-Ріці інститут омбудсмана було запроваджено згідно з де-
кретом Міністерства юстиції від 1987 року. І хоча дану було впровад-
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ження без створення відповідного закону, декрет Міністерства все
одно надавав їй право доступу до офіційних документів та співпраці
з державними органами та агенціями щодо проведення розслідувань.
У 1992 році прийняття нового закону сприяло запровадженню бюро
незалежного омбудсмана, який замінив чотири існуючих уповнова-
жених. Нова структура створила в межах свого офісу спеціальний
департамент, який займається захистом прав дітей та молоді.
В 1992 році в Перу був прийнятий новий Кодекс у справах дітей та
молоді з метою забезпечення відповідності між національним законо-
давством та принципами Конвенції ООН про права дитини. Однією з
його інновацій було створення інституту муніципального захисника
дітей та молоді (Defensoria Municipal del Niño y Adolescente). Метою даної
структури був захист прав дітей та молоді в державних структурах та
приватних організаціях. Ці правозахисні інституції були організовані
на місцевому рівні органами державної влади та неурядовими органі-
заціями в інтересах дітей. До кінця 1995 року було запроваджено вже
130 подібних незалежних правозахисних структур.
В Люксембурзі було прийнято закон про запровадження «пра-
возахисного комітету» з метою впровадження прав дитини та со-
ціального захисту дитинства. Цю відмінну від попередніх структур
інституцію було створено як запобіжний захід проти призначення
окремої особи і зосередження нею у своїх руках надмірних повнова-
жень. Дана структура (та її члени), як і решта попередніх, є підзвіт-
ною парламенту.
Омбудсмани, запроваджені відповідно
до законодавства про соціальний захист дітей

Решта інститутів омбудсмана було створено відповідно до зако-
ну про соціальний захист дітей, де роль омбудсмана пов’язана з ре-
алізацією та моніторингом цього закону.
Бюро Уповноваженого з прав дитини в Новій Зеландії було ство-
рено у 1989 році Актом «Про дітей, молодь та сім’ю», який надавав
йому право відповідати на скарги дітей, які стосуються дії Акту, про-
водити моніторинг та оцінку його реалізації. Проте повноваження
цієї інституції головним чином були розроблені в рамках філософії
даного документу. Акт накладає на Уповноваженого зобов’язання
сприяти впровадженню політики, націленої на забезпечення добро-
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буту дітей, та підвищувати поінформованість суспільства про про-
блеми дітей та їх вирішення. Ця структура фінансується виключно за
рахунок державних коштів, проте функціонує незалежно від уряду.
Бюро захисту інтересів дітей Південної Австралії, створене в
1981 році в результаті внесення поправок до Акту «Про державний
департамент соціального забезпечення», отримало широкі повнова-
ження для покращення добробуту дітей, захисту їх інтересів, про-
те було запроваджене та фінансувалося державним департаментом,
якому й було підзвітне. Це робило його менш незалежним, а його
роль незрозумілою; як орган, що займається моніторингом, бюро та
його діяльність були підзвітні структурі, моніторинг якої воно мало
на меті здійснювати; а працівники бюро повинні були відслідкову-
вати дотримання прав дітей цим департаментом. У 1995 році бюро
об’єднали з Офісом у справах сім’ї та боротьби проти домашнього
насильства з метою створення нового Офісу у справах сім’ї та дітей.
В 1989 році в Австрії Актом «Про соціальне забезпечення молоді»
було ініційовано створення системи місцевих офісів омбудсманів,
метою яких буде надання консультаційної допомоги та підтримки
молоді до 18 років при розгляді скарг про неналежне забезпечення
освітою та надання соціального захисту.
Омбудсмани, створені в рамках
уже існуючих державних органів

Звичайно, були приклади запровадження інститутів омбудсма-
на без створення окремого закону, тому вони не мали законодавчо
закріплених повноважень. Деякі з них були створені урядом, функ-
ціонували в рамках державного департаменту та були підзвітні йо-
му. В Ізраїлі, наприклад, Омбудсман з питань учнів був створений
у 1990 році за ініціативою Міністерства освіти, культури та спорту.
Пізніше його назву було змінено на «Відкриту лінію для учнів», ос-
кільки його повноваження було розширено до розгляду всіх скарг та
проблем учнів, пов’язаних не лише з освітою.
Інші структури були створені за допомогою та на базі існуючих
органів, запроваджених згідно з законом. У фламандськомовній час-
тині Бельгії Омбудсман у справах дітей віком до 6 років був створе-
ний у 1992 році державною організацією соціального захисту дітей
Kind en Gezin. Він мав особливі повноваження захищати та вдоскона-
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лювати механізми допомоги дітям, що здійснювалась організаціями
та інституціями соціального захисту дітей. Омбудсман є державним
службовцем, що функціонує в рамках державного органу. Попри те,
що цей факт обмежує його свободу, яка є характерною для незалеж-
них омбудсманів, його стосунки з урядом надають йому більше мож-
ливостей розпочати розслідування заради дітей, а його офіційний
статус надає більшої ваги звітам, які він подає.
У провінції Британська Колумбія (Канада) Бюро Омбудсмана в
1987 році створило нову посаду – Заступника Омбудсмана у спра-
вах дітей та молоді, до обов’язків якого належало вивчати постанови
уряду, які стосуються дітей, слідкувати за поширенням їх дії на всіх
дітей та підтримувати зв’язок із регіональними та місцевими струк-
турами, що працюють в інтересах дітей. У 1993 році функції За-
ступника Омбудсмана були зведені до більш загального рівня, тобто
полягали у представленні інтересів дітей (ці самі функції виконував
і Омбудсман). Омбудсман обирається Законодавчою Асамблеєю про-
вінції Британська Колумбія і є об’єктивним, безпартійним та неза-
лежним від уряду.
Національна Рада з прав дитини в Данії була створена на основі
резолюції парламенту, проте не на основі окремого закону. Вона по-
чала функціонувати в 1995 році в рамках трирічного випробуваль-
ного терміну як незалежний орган, що фінансується державою та
підпорядковується Міністерству соціальної політики. До її функцій
належить розвиток прав дитини шляхом надання прямих консульта-
цій самим дітям стосовно проблем, які їх хвилюють. Хоча формаль-
но це незалежна від уряду інституція, деякі НУО в Данії висловили
стурбованість стосовно того, що Рада являє собою слабку заміну
омбудсмана і не є ні повністю незалежною, ані використовує Кон-
венцію як основу своєї діяльності.
Дещо інша модель виникла в Німеччині, де в 1987 році головою
Бундестагу та парламентськими групами було створено Комісію у
справах дітей (KinderKommission). Ця Комісія підпорядкована Коміте-
ту Бундестагу у справах жінок та молоді і Комітету у справах сім’ї та
громадян похилого віку і має представників від кожного з цих комі-
тетів. Кожна з чотирьох парламентських груп призначила по одному
уповноваженому від своєї групи і ці чотири уповноважених станов-
лять Комісію. Їх мета – представляти інтереси дітей як в парламенті,
так і за його межами, пропонувати напрямок розвитку політики, що

222

Додаток 6.

Омбудсмани в інтересах дітей

стосується дітей, та допомагати парламенту встановлювати їх пріо-
ритети. Але попри те, що правовий статус Комісії в парламенті не
має чіткого визначення і, як частина парламентського процесу, не є
незалежною від нього, вважається, що вона створила більше умов
для розвитку політики, що стосується дітей, ніж це було раніше.
Омбудсмани, що створені та керовані НУО

В багатьох країнах світу існують неурядові організації, що лобію-
ють, розвивають та просувають права дитини та проводять кампанії
з даного питання. Проте лише деякі з них чітко визначають себе
як такі, що виконують роль омбудсмана або уповноваженого. Існує
лише два суттєвих виключення з цього правила:
У Фінляндії Маннерхеймська Ліга соціального захисту дітей
запровадила в 1981 році офіс омбудсмана у справах дітей, щоб за-
безпечити дітей та молодь прямим інформаційним каналом та ін-
шою необхідною їм допомогою. Його створення було відображенням
поглядів Маннерхеймської Ліги на те, що діти не можуть мати прав
без засобів їх законного реалізації. Омбудсман надає різні послуги,
починаючи з забезпечення юридичних консультацій та закінчуючи
представленням дітей у суді.
В Ізраїлі Омбудсман у справах дітей та молоді був запроваджений
у 1990 році за ініціативою НУО, Національної Ради у справах дітей,
як результат експериментального проекту, профінансованого приват-
ними особами, який тривав протягом трьох років в місті Єрусалим.
Діяльність Омбудсмана фінансувалася виключно приватними фонда-
ми та персональними внесками і є абсолютно незалежною від уряду.
Дані органи не мають чітко визначеного правового статусу, влади
та повноважень, проте допомагають дітям (і ця допомога здійснюється
за умов повністю незалежного фінансування); попри це, вони во-
лодіють значною свободою, яка надає їм право ставити запитання та
висловлювати претензії уряду стосовно його політики та дій.

Функції в теорії

З метою проведення ефективного моніторингу та реалізації прав
дітей інститут омбудсмана повинен: мати вплив на розвиток законодавства, політики та практики, щоб забезпечити їх відповідність пра-
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вам дітей; розглядати індивідуальні скарги стосовно порушення прав
дитини; стимулювати проведення розслідувань та досліджень справ,
що розглядаються; а також усіма можливими методами сприяти
підвищенню поінформованості про права дитини.
Вищезгадані функції взаємопов’язані одна з одною та постій-
но переплітаються. Наприклад, наявність індивідуальних порушень
прав дитини є прямим доказом того, що слід внести відповідні змі-
ни до законодавства; рівень поінформованості про права серед дітей
та дорослих впливатиме на формування ставлення та повагу до цих
прав; а аналіз реалізації законодавства допоможе виявити недоліки,
що гальмують ефективне здійснення законів, та ліквідувати їх. На
даний час не всі омбудсмани мають ці функції, а причиною цього є
швидше той факт, що деякі омбудсмани не відкидають їх, а лише не
вважають за потрібне оперувати ними.
Вплив на законодавство, політику та практику

Якщо інститут омбудсмана дійсно створений служити дітям у
ролі захисника їх прав, то ключовим компонентом роботи органу
повинно бути визначення та виділення причин того, чому сучас-
на політика та практика неспроможні поважати права та інтереси
дітей, а також внесення пропозицій щодо здійснення заходів з ме-
тою ліквідації подібних наслідків. Зважаючи на те, що всі країни, де
запроваджений інститут омбудсмана у справах дітей, ратифікували
Конвенцію ООН про права дитини, її принципи та стандарти разом
становитимуть міжнародні рамки для функціонування цих інститу-
цій. Якщо національне законодавство наслідуватиме ці стандарти,
роль омбудсмана у справах дітей буде зведено до моніторингу об’єму
реалізації законів та їх ефективного практичного застосування. У ви-
падку, якщо це не так, найважливішим завданням інституції стане
визначення необхідних змін, які потрібно внести до законодавства
та політики держави.
Аби бути спроможним виконати вищезгадану функцію, омбуд-
сман повинен приділяти значну увагу політиці та заходам, що здійс
нюються центральними, місцевими або регіональними органами
влади, державними органами, НУО, а також незалежними організа-
ціями, такими як приватні школи або фірми.
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Розгляд індивідуальних скарг про порушення прав

Можливість дітей відповідати на порушення їх прав є основ-
ною рисою реалізації їх прав як таких. Тому попередження пору-
шень прав дитини чи то шляхом ефективної реалізації законів та
гарантування належного розгляду скарг дітей, чи внесенням змін
до законодавства є центральною функцією усіх омбудсманів. Про-
те, для здійснення цих функцій омбудсману не обов’язково нести
особисту відповідальність за розгляд та вирішення індивідуальних
скарг за допомогою застосування законів, політичних прийомів та
практики, що має прямий вплив на життя дітей. Насправді ж, че-
рез ризик того, що омбудсман буде просто «завалений» роботою
по розгляду індивідуальних скарг, а також через величезний об’єм
роботи, яку він зобов’язаний виконувати, та необов’язковість їх рі-
шень до виконання, питанням для дискусії лишається те, наскіль-
ки саме такий підхід є найкращою моделлю для забезпечення дітей
їх правами.
Багато аргументів говорять «за» наявність повноваження омбуд-
смана проводити розслідування індивідуальних справ. Наприклад,
коли йдеться про принципові питання, які не можуть бути виріше-
ними жодним іншим способом. Але, як альтернатива тому, щоб офіс
уповноваженого став найпершим місцем, до якого звертатимуться зі
скаргами, він може присвятити свій час забезпеченню можливості
дітей, подавати такі скарги до всіх відповідних служб. Впроваджен-
ня такої процедури, звичайно, займе багато часу та потребувати ба-
гатьох законодавчих змін, але вона дозволить виявляти факти неви-
конання відповідними службами своїх обов’язків із реагування на
індивідуальні скарги та апелювати до суду. В цьому випадку роль
уповноваженого зведеться до здійснення моніторингу доступності,
наявності та ефективності цієї процедури.
Проте іншим аспектом розгляду омбудсманом індивідуальних
скарг, що забезпечує важливий механізм надання дітям доступу до
правосуддя, є надана йому влада ініціювати проведення офіційних
розслідувань або відкритих розглядів справ, а також брати участь у
реалізації політики, націленої на боротьбу з порушенням прав ді-
тей. Поштовхом для ініціювання подібних розслідувань може стати
низка скарг, що привернуть увагу до проблемної зони, але не будуть
розглядатися як індивідуальні скарги.
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Сприяння дослідженням або їх проведення

Інститут омбудсмана відіграє важливу роль у виявленні прога-
лин в інформації, потрібній для того, щоб проаналізувати відповід-
ність реального положенням Конвенції про права дитини, а також
сприянні, ініціюванні або проведенні досліджень, що могли би за-
повнити ці прогалини. Комітет ООН з прав дитини постійно заяв-
ляє, що без ефективного збору інформації неможливо оцінити рівень
реалізації Конвенції, а також висловив свою стурбованість з приводу
того, що багатьом урядам не вдається гарантувати збір цієї необхід-
ної інформації.
Перший норвезький омбудсман у справах дітей зауважив, що по-
ряд із наявною інформацією про кількість розлучень, яка реєструється
кожного року, та кількість одиноких батьків, повністю відсутні дані
про кількість дітей, які пережили розлучення батьків. Невідомим
залишається і те, скільки дітей мають старших чи молодших братів
або сестер. Уповноважений Нової Зеландії провів декілька дослід-
жень, зокрема, розслідування щодо ставлення суспільства до фізич-
них покарань, «вартості дітей» (у випадках торгівлі) та неповнолітніх
злочинців. Бюро в інтересах дітей Південної Австралії ініціювало
проект щодо зміни ставлення молоді до дисципліни, а також взяло
участь у проведенні дослідження серед лікарів на предмет їх поін-
формованості про сексуальне насильство над дітьми.
Підвищення рівня поінформованості про права дитини

Якщо права справді мають значення, то повинні існувати не ли-
ше механізми їх реалізації, а також і механізми інформування ді-
тей про їх права. Стаття 42 Конвенції, насправді, покладає на уряди
країн зобов’язання «активно розповсюджувати знання про принци-
пи та положення Конвенції відповідними методами однаково серед
дорослих та дітей». Тому головним завданням інституту омбудсма-
на повинно бути не лише поширення інформації про права дітей,
а і про те, як ці права можуть бути застосовані. Для прикладу можна
навести деякі ініціативи омбудсманів. В Австрії Уповноважений по
правам дітей (Kinder und Jugendanwaltschaft) випустив невеличкий
збірник листівок для дітей, в яких подається інформація про деякі
права з Конвенції. Омбудсман Норвегії протягом кількох років ре-
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гулярно вів програми на телебаченні, в яких йшлося про проблеми
прав, підняті дітьми. На особливу увагу заслуговує необхідність спів-
праці дорослих з дітьми – вчителів, соціальних працівників, полі-
цейських, суддів, посадових осіб, лікарів та медсестер. Комітет з прав
дитини постійно радить державам-сторонам робити все можливе для
того, щоб впевнитися, що ці спеціалісти достатньо ознайомлені з
принципами та змістом Конвенції. Омбудсмани відіграють ключову
роль у дотриманні цієї умови.

Функції на практиці

Діяльність існуючих на даний момент омбудсманів або уповноважених можна поділити на три категорії: омбудсмани, що головним
чином виступають як особи-захисники та виконують представницьку
функцію; омбудсмани, що захищають дітей як окремі особи і як структура; та омбудсмани, які працюють в інтересах дітей як орган, не
представлений окремою особою.
Не всі інститути омбудсмана виконують вищенаведені функції,
проте відносно невелика їх кількість обмежується розглядом та ви-
рішенням індивідуальних справ. Значна частина роботи більшості
з них присвячена пошуку необхідних напрямків політики та вне-
сенню змін до законодавства з урахуванням необхідності розвитку
прав дітей. Для тих омбудсманів, що з самого початку почали діяти
як захисники і в рамках своїх обов’язків розглядали індивідуальні
справи, будь-яка політична робота є зазвичай похідною від проблем,
що піднімаються у цих індивідуальних справах (скаргах). Коли фор-
ми прояву несправедливості нарешті визначені, омбудсман може ви-
користати ці докази, аби попередити виникнення подібних випадків
у майбутньому. Інші омбудсмани з самого початку були створені як
орган, що захищає права дітей, тому його політика ґрунтується не
лише на аналізі індивідуальних скарг, а й на вивченні проблем, що
доходять до нього з інших джерел. Все частіше вони використовують
Конвенцію як систему принципів та стандартів, відповідно до якої
слід оцінювати права дітей та здійснювати зміни в законодавстві,
політиці та практиці з метою досягнення повної відповідності між
ними. Всі існуючі інститути омбудсмана бачать поінформованість
про права дітей одним із головних завдань своєї діяльності.
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Першочергове виконання ролі індивідуального захисника
та представника

Діяльність Омбудсмана у справах дітей та молоді в провінції
Британська Колумбія, Канаді, (зараз є частиною Офісу Національ-
ного Омбудсмана) головним чином зводилася до розгляду індивіду-
альних справ та прямої роботи з підвищення поінформованості про
послуги, що надаються інституцією. Омбудсман також здійснював
координацію служб для дітей при різних міністерствах. Він не мав
права лобіювати внесення змін до законодавства та політики, хоча
скарги, що до нього надходили, могли стати приводом проведення
загального розслідування, на основі результатів якого подавалися
рекомендації щодо змін в законодавстві та політиці.
Омбудсман у Фінляндії виконує виключно функції захисника
дітей в індивідуальних справах. Проте ця інституція розташована на
базі НУО Маннерхаймська Ліга добробуту дітей (Mannerheim League
of Child Welfare), яка проводить більш широкомасштабну роботу з ме-
тою захисту і реалізації прав та інтересів дітей у суспільстві. Інсти-
тут омбудсмана надає консультативну підтримку, звітує про випадки
порушення прав, допомагає складати скарги та має право свідчити
як експерт у суді. До питань, які вирішує омбудсман, належать: на-
сильство над молоддю; сексуальне насильство; права дітей у школі;
лікарні та заклади опіки і піклування над дітьми; доля дитини/дітей
при розлученні батьків. Як нестатутна організація, омбудсман не має
офіційного статусу – ні права вимагати оприлюднення документів,
ні проводити розслідування за відсутності індивідуальної скарги від
дитини – проте може направляти скарги Омбудсману парламенту
Фінляндії або Канцлеру з питань юстиції, а у випадку надходження
скарг про серйозні порушення – Європейській Комісії з прав люди-
ни. Омбудсман також надає консультації дітям по телефону.
Ізраїльська Відкрита лінія є, перш за все, службою вивчення
справ дітей, яка прагне, аби їхні голоси почули керівники освітніх
закладів. Її підхід до виконання цього завдання полягає не в прове-
денні розслідувань, а піклуванні про дітей в рамках системи освіти.
Інститут омбудсмана бачить свою роль не лише у пошуку виключно
правосуддя для дітей, а швидше у захисті та гарантії їх інтересів
шляхом поєднання таких функцій, як інформування, надання кон-
сультативної підтримки, участі в судових засіданнях та вирішенні
конфліктів, виконанні ролі посередника тощо. Він використовує
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свій досвід, набутий під час розгляду індивідуальних скарг, щоб да-
вати рекомендації уряду з метою внесення змін до законодавства та
політики, а також реалізовувати інтереси дітей, підвищувати поін-
формованість спеціалістів сфери освіти про права дітей.
Омбудсман у справах дітей та молоді Ізраїлю також розглядає
скарги про порушення прав дітей, проте, на відміну від Відкритої
лінії, більшою мірою демонструє себе як захисник дітей. Ця інсти-
туція також сприяє поширенню прав дітей шляхом проведення ос-
вітніх заходів та видання різних інформаційних матеріалів. Як і його
фінський колега, він також підпорядкований організації, що працює
в інтересах дітей у вузькому та широкому напрямках.
Омбудсман Австрії вповноважений надавати індивідуальну кон-
сультаційну допомогу та виконувати роль посередника між дітьми та
особами, що несуть за них відповідальність згідно з законодавством,
у справах, що мають на меті встановити статус дитини та визначи-
ти обов’язки її опікунів. Він також допомагає вирішувати супере-
чки про те, хто повинен піклуватися про дитину та виховувати її,
а також займається підвищенням поінформованості суспільства про
права дитини шляхом видання навчальних матеріалів та проведення
інформаційних заходів. Зважаючи на те, що в документах про ство-
рення та діяльність інститутів омбудсмана подані лише основні при-
нципи, на регіональному рівні цей інститут має абсолютно відмінні
повноваження та завдання.
У Бельгії існує Омбудсман, що діє в п’яти фламандських провін-
ціях, тобто слугує для тієї частини населення країни, що розмовляє
фламандською. Його головна функція – розглядати індивідуальні
справи дітей до шести років, але він також має право давати ре-
комендації про зміни в політиці з метою вирішення проблем, що
виникають. Значна частина його роботи полягає в навчанні та ін-
формуванні суспільства про правозахисні інституції у справах дітей,
а також реалізації Конвенції ООН про права дитини.
Захист дітей як окремих осіб та частини суспільства

Норвезький омбудсман надає консультаційні та правозахисні
послуги для дітей з усіх галузей права за винятком справ, де йдеться
про конфлікти в сім’ї або які вже перебувають у стані судового роз-
гляду. Проте омбудсман має широкі повноваження для того, аби бу-
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ти представником дітей у Норвегії та працювати заради покращення
умов, в яких вони живуть. Інститут омбудсмана розвинув тісні кон-
такти з політичними партіями, міністерствами, місцевими органами
влади, ЗМІ та НУО з метою більш ефективного та повного захисту
прав дітей. Як орган, що був запроваджений ще до прийняття Кон-
венції про права дитини, для визначення його правових функцій не
використовувалася мова права, а сама Конвенція не зазначається як
система принципів, якими він оперує. Але на практиці омбудсман
має усі ознаки інституції, що захищає права дітей.
Схожа ситуація з Уповноваженим у справах дітей Нової Зелан-
дії. Закон, який регулював створення омбудсмана, – тоді ще, знову
ж таки, не було прийнято Конвенції ООН про права дитини – ви-
користовував швидше соціальну, а не правову термінологію. Хо-
ча перший Уповноважений в Новій Зеландії зауважив, що було б
логічним зробити проведення моніторингу впровадження Конвен-
ції одним із його обов’язків. А ще він зауважив, що не доведеться
вносити значні зміни до вже існуючих функцій омбудсмана, ос-
кільки інституція діятиме відповідно до принципів Конвенції. До
повноважень Уповноваженого входить як проведення розслідувань
індивідуальних справ дітей, так і сприяння покращенню умов жит-
тя дітей, окрім усього іншого, шляхом моніторингу законодавства
та політики, які стосується дітей, проведення досліджень та підви-
щення рівня поінформованості суспільства про становище дітей
у країні.
У законі, відповідно до якого було запроваджено Бюро в інте-
ресах дітей в Південній Австралії у 1981 році, попри той факт, що
Конвенція ще не була прийнята, вже згадується обов’язок підвищу-
вати поінформованість суспільства про права та становище дітей.
Саме Бюро затвердило це зобов’язання, яке полягало у «захисті дітей
заради реалізації їх прав та потреб». Його робота полягає в наданні
консультаційної та правозахисної підтримки дітям, сім’ям, уряду та
НУО, проте охоплює також функцію, завдання якої – покращити
становище дітей в суспільстві шляхом юридичного представництва
та підвищення поінформованості суспільства про права.
Генеральний представник прав дітей, що діє у франкомовній
частині Бельгії, поєднує в собі функції по розгляду індивідуальних
скарг стосовно порушення прав дітей, проведення моніторингу за-
конодавства з метою гарантування його належної реалізації, вислов-
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лення рекомендацій щодо внесення необхідних змін та підвищення
поінформованості про права дитини.
Діяльність в інтересах дітей у вигляді органу,
що не є представником окремих осіб

Все більше нещодавно запроваджених інститутів омбудсмана
покладають на себе функцію органу, що займається поширенням
прав дитини, а не розглядає індивідуальні скарги. По суті вони аб-
солютно відрізняються від традиційної моделі омбудсмана, для яко-
го розгляд індивідуальних скарг є найголовнішим.
У Швеції Омбудсман у справах дітей та молоді за законом не має
права втручатися у розгляд індивідуальних справ. Його обов’язком є
виконання ролі представника дітей, надання суспільству інформації
та формування його точки зору. Від інституції вимагається повідом-
ляти про потреби, права та інтереси дітей, а також слідкувати за до-
триманням Швецією принципів Конвенції про права дитини. Про-
те визнано, що, за відсутності безпосереднього контакту з дітьми,
інститут омбудсмана згідно з законодавством не матиме права висту-
пати від імені дітей. Тому Омбудсман проводить зустрічі з дітьми у
школах та інших закладах. А ще він надає можливість спілкуватися
з ним по телефону через спеціальну недорогу інформаційну лінію,
де діти можуть висловити свої скарги, привернути увагу Омбудсмана
до певної проблеми та отримати інформацію про свої права.
Омбудсман у справах дітей в Ісландії має подібні повноваження.
Він відповідає за покращення становища дітей в суспільстві та захист
їх прав та інтересів. З цією метою він може ініціювати проведення
дискусій у суспільстві стосовно проблем, з якими стикаються діти,
аби в подальшому мати змогу впливати на реформування політики,
вносити зміни до ведення національної політики та законодавства,
щоб забезпечити його відповідність міжнародному законодавству та
принципам Конвенції ООН про права дитини.
Національна Рада з прав дитини Данії так само не займаєть-
ся розглядом індивідуальних справ, а натомість слугує містком, що
поєднує погляди та досвід дітей для їх використання політиками та
законодавцями. Вона запровадила інноваційну систему офіційного
спілкування з дітьми, яка зараз включає в себе сім шкіл по всій
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Данії та дитячі садки. Рада надсилає школам матеріали на певні
політичні теми, які обговорюються з учнями.

Суттєві характеристики незалежних інституцій

Інститути омбудсманів та уповноважених з прав дитини мають
бути незалежними; вони повинні бути спроможними зробити так, щоб
голоси дітей почули; вони мають бути доступними для дітей; їх пріоритетом та головною ціллю повинні бути саме діти; також вони повинен
мати певну владу, закріплену за ними законодавчо.
Не кожна модель омбудсманів відповідає всім вищенаведеним ха-
рактеристикам, але, якщо деякі всі вони є відсутніми, діяльність ом-
будсмана або уповноваженого може обмежуватися в кількості заходів,
свободі активно захищати права дітей, можливості захищати всіх ді-
тей без винятку або здатності повідомляти про проблеми дітей.
Незалежність

Інститути омбудсманів повинні бути незалежними, аби не стати
предметом маніпуляції для уряду чи політичних партій, а державні
службовці не повинні мати право втручатися в діяльність інституту.
Деякі омбудсмани є підпорядкованими урядові або є його частиною.
І хоча омбудсмани дійсно надають неоціненну допомогу дітям, вони
безумовно повинні володіти якомога більшою свободою, аби служи-
ти інтересам дітей. Не уряд, не його представники, а саме омбудсма-
ни та уповноважені повинні володіти свободою вільного озвучення
своїх коментарів, не боячись покарання та цензури. Вони мають не
лише вільно захищати права дітей, але й здобути їх довіру – саме для
цього люди повинні бачити їх незалежність.
Здатність прислухатися до голосу дітей

Омбудсмани або уповноважені зобов’язані гарантувати ефектив-
ну реалізацію Статті 12 Конвенції про права дитини, право всіх дітей
на свободу слова та думки, право бути почутим стосовно проблем,
які безпосередньо впливають на їх життя, – і це головний та найваж-
ливіший принцип. Гарантія поваги до поглядів та слів дітей є фун-
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даментальною складовою процесу перетворення дитини на значущо-
го члена суспільства. Уповноважені з прав дитини повинні ставити
пріоритети дітей на перше місце у своїй роботі і прагнути зробити
так, щоб інші органи влади робили так само. Це завдання може бути
виконане шляхом запровадження індивідуальних моделей інститутів
омбудсмана або інакше – за допомогою створення консультаційних
груп, інформаційних телефонних ліній, шкіл та служб для молоді
тощо. Консультаційні групи, що складаються зі спеціалістів, можуть
працювати з певними категоріями дітей, такими як діти-інваліди та
діти, що перебувають у закладах державної опіки. Деякі омбудсмани
ефективно використовують можливості засобів масової інформації
як каналу, за допомогою якого можна спілкуватися з дітьми.
Доступність для дитячої аудиторії

Омбудсман повинен бути доступним для дітей, якщо йому пот-
рібна їх довіра. Але він не має бути бюрократичним та має апелюва-
ти безпосередньо до дітей. Важливим є використання слова «упов-
новажений», а не «комісія», оскільки воно означає особу, а не лише
бюрократичний орган. Під «омбудсманом» слід розуміти особу, яка
присвячує себе дітям і працює заради дітей. Стиль роботи уповно-
важеного також має бути неформальним та доступним для дітей. Ін-
формація про його діяльність повинна бути написана зрозумілою
для дітей мовою та розповсюджена через ЗМІ та інші канали, наці-
лені на привернення уваги дитячої аудиторії. Всі публічні заяви та
виступи щодо функціонування інституту уповноваженого мають бу-
ти спрямовані на дітей будь-якого віку, дітей-представників етнічних
меншин, дієздатних та інвалідів, дітей, що проживають у місті та в
сільській місцевості, дівчаток та хлопчиків, дітей усіх соціальних
прошарків. Для досягнення цієї мети слід поширювати низку ма-
теріалів на різних мовах, призначених для всіх дітей з метою підви-
щення рівня їх поінформованості про структуру.
Зосередження особливої уваги на дітях

Існує багато переконливих аргументів на користь того, що за-
ради кращого захисту прав дітей слід об’єднати функції омбудсмана
у справах дітей в рамках єдиного загального правозахисного органу.
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Це може стати підтвердженням того, що діти, як і дорослі, є носіями
прав людини. Створення такого єдиного органу сприяло б більш
ефективному розвитку культури прав у суспільстві.
Попри все інше, головним пріоритетом цілісного органу по-
винні бути діти. Чому це необхідно? Основна функція омбудсмана
або уповноваженого у справах дітей – декларувати фундаменталь-
ні людські права дітей попри те, що за традицією дітей вважають
власністю дорослих або особами, які ще знаходяться на стадії роз-
витку. Оскільки права дитини не всіма приймаються, а самі діти,
без сумніву, потребують права на незалежність та самовизначення,
принцип представлення і захисту їх прав кардинально відрізняється
від захисту інтересів дорослих. Більше того, оскільки в більшості
країн діти займають невисоке положення в суспільстві, а їх думка
щодо політики країни не береться до уваги, то інтереси дітей по-
винні переважати над інтересами дорослих. Діти ніколи не зможуть
отримати визнання та увагу, на яку заслуговують, якщо до них не
ставитимуться, як до пріоритету. Структура, методи діяльності, ін-
формаційні матеріали та стиль, необхідні для створення ефективно-
го діалогу з дітьми, значною мірою відрізняються від тих, які вико-
ристовують для захисту прав дорослих.
Бюро в інтересах дітей у Південній Австралії заявило, що досяг-
ло великого впливу завдяки тому, що приділяло особливу увагу дітям
як окремій групі, чиї інтереси та потреби розглядаються урядом. Ці-
каво, що в Британській Колумбії заступник Омбудсмана заявив, що
розширивши рамки своєї діяльності, офіс Омбудсмана з загальними
повноваженнями не зможе протягом тривалого часу ефективно пра-
цювати в інтересах дітей, тому, відповідно, закликав до створення по-
сади незалежного захисника, відповідального за дотримання та захист
прав дітей. У Коста-Ріці, де Омбудсмана у справах дітей об’єднали з
загальним офісом Омбудсмана, з’явилася стурбованість відносно об-
меження ресурсів для захисту прав дитини, на відміну від прав інших
груп, а зміна цільової групи знизила ефективність роботи органу.
Законодавчо закріплені повноваження

Омбудсман або уповноважений зазвичай стає впливовим за-
вдяки налагодженню тісних офіційних та неофіційних відносин з
міністерствами, державними службовцями та іншими ключовими
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політичними фігурами та органами. В разі, якщо омбудсман є не-
виборним органом, він не має права приймати рішення або давати
рекомендації, обов’язкові для виконання органам, що обираються
на виборах. Авторитет органу полягає в спроможності уповноваже-
ного діяти незалежно, можливості надавати глибоко проаналізова-
ну інформацію та ефективно вирішувати проблеми, що мають най-
більший вплив на дітей. Проте інститут омбудсмана повинен мати
певні законодавчо закріплені повноваження та владу для здійснення
ефективного моніторингу та захисту прав дітей, включаючи право
проводити розслідування, подавати позови до суду, отримувати кон-
сультації з питань законодавства, що впливає на життя дітей, та по-
давати звіти.
Основні законодавчо закріплені повноваження омбудсмана

Для проведення ефективного моніторингу та захисту прав дітей
омбудсман повинен мати право:
– Розслідувати скарги про порушення прав дитини, мати до-
ступ до документів, брати свідчення, а також відвідувати та
інспектувати різні інституції;
– Брати участь або сприяти розгляду по справі від імені дитини
в разі, якщо вона не може або не хоче робити цього сама;
– Готувати та опублікувати звіти, використовуючи відповідні
способи їх поширення серед громадськості. Як правило, ом-
будсман повинен регулярно подавати до парламенту звіт про
свою роботу та становище з дотриманням прав дітей у країні.
Багато омбудсманів зобов’язані подавати свої звіти через від-
повідне міністерство, але це не повинно перешкоджати неза-
лежній публікації цих звітів;
– Отримувати попередження від уряду та інших органів про
законодавчі ініціативи міністрів або внесення ними змін до
існуючих законів, які впливають на життя дітей. Державні
органи повинні прислухатися до коментарів та рекомендацій
омбудсмана, а також давати пояснення, чому вони не скорис-
талися його порадами;
– Вимагати від державних департаментів та інших органів про-
ведення моніторингу впливу запропонованих законів та полі-
тики на дітей;
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– Отримувати консультації від уряду при підготовці омбудсма-
ном звіту для Комітету ООН з прав дитини та вимагати на-
лежної уваги до своїх зауважень.

Коментарі та висновки

Інститут омбудсмана або уповноваженого з прав дітей – це нова
структура, що розвивається. На міжнародному рівні Комітет ООН з
прав дитини закликає держави запровадити такі правозахисні орга-
ни; а на національному рівні НУО вимагають цього від уряду своїх
країн. Інститут омбудсмана вважається невід’ємною частиною про-
цесу моніторингу по впровадженню прав дитини. Комітет з прав
дитини вважає, що без незалежного правозахисного органу права
дитини мають мало шансів стати пріоритетом і бути захищеними.
Нелегко оцінити значення інститутів омбудсмана. Багато з них
створені нещодавно і ще не встигли досягти значних результатів.
Лише декілька з них отримали незалежну оцінку. Серед них Омбуд-
сман Норвегії. Але процес змін у будь-якому суспільстві складний
і рідко є наслідком діяльності якогось окремого незалежного органу.
Більше того, в період економічного спаду, що був притаманний біль-
шості країн, які запровадили інститут омбудсмана у справах дітей,
найбільша увага омбудсмана була спрямована на збереження існую-
чих досягнень в сфері захисту прав дитини, які важко переоцінити.
Але все-таки можна зробити певні якісні висновки про діяль-
ність інституту омбудсмана, спрямовану на покращення умов життя
дітей:
– Зважаючи на рівень фінансування офісів уповноважений –
зазвичай це невеликі структури – їх внесок у розвиток зако-
нодавства і політики є дійсно значимим. У Новій Зеландії,
наприклад, Уповноважений сприяв удосконаленню політики
стосовно опіки та піклування, а також розробив для компе-
тентних організацій керівні принципи для визначення і по-
водження з бездоглядними та скривдженими дітьми. У Нор-
вегії Омбудсман ініціював внесення змін до законодавства на
користь заборони фізичних покарань дітей, дотримання прав
дитини у лікарнях та підвищення віку, з якого дитина може
свідчити в суді та бути засудженою. У Кості Ріці розслідуван-
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ня справ сприяло внесенню змін до законів про методи і при-
нципи роботи поліції, ювенальний суд та служби соціального
захисту дітей. Також омбудсман став просував новий закон,
що захищає дітей від впливу негативної реклами та демонс-
трації насильства на телебаченні.
– У багатьох країнах, де запроваджений омбудсман у справах
дітей, діти вперше отримали можливість самостійно пода-
вати скарги. Серед низки проблем, з якими стикається ом-
будсман при розгляді індивідуальних скарг, можна виділити
такі: погане ставлення в сім’ї; сексуальне насильство; про-
блеми в школі; відсутність вільного часу для ігор та розваг;
дискримінація дітей; проблеми, що виникли в результаті
розлучення батьків; відсутність або обмеженість доступу до
засобів масової інформації; проблеми дітей, що живуть у за-
кладах опіки або знаходяться в конфлікті з законом. При
розгляді цих скарг омбудсмани мали змогу не лише вирішити
проблеми дітей, але й зробити все можливе, щоб суспільство
зрозуміло, яким важким може бути життя дітей, зрозуміти
проблеми, з якими вони стикаються, що прагнуть та можуть
змінити.
– Мабуть, найголовнішим завданням для омбудсмана у справах
дітей є підвищення поінформованості дітей про їх права. Ом-
будсман Норвегії, наприклад, звернувся для цього до засобів
масової інформації. У Новій Зеландії Уповноважений спри-
яв поширенню інформації про рівень насильства над дітьми
та необхідність змінити думку суспільства про застосування
фізичного покарання до дітей. А ще він підготував інформа-
ційні матеріали на основі Конвенції про права дитини для
розповсюдження у школах. В Австрії федеральний омбудсман
випускає щоквартальний журнал для дітей, а також поширює
інформацію про Конвенцію, відвідуючи школи та розповсюд-
жуючи там різні матеріали.
Неможливо оцінити роботу правозахисних інституцій без про-
ведення незалежного аналізу. Проте в даному випадку йдеться швид-
ше про важливість самого існування інституту уповноваженого або
омбудсмана у справах дітей, завдяки чому суспільство отримує пові-
домлення щодо важливості дітей та їх ролі в суспільстві, в якому
вони мають свої права.
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Нездатність дітей впливати на розвиток політики та економіки,
їх беззахисність перед експлуатацією, насильством та ігноруванням
вимагають створення усіма країнами незалежних органів, вповно-
важених захищати дітей та представляти їх інтереси. За відсутності
подібної структури високою є вірогідність того, що діти не мати-
муть можливості захищати свої інтереси. Розроблена відповідно до
індивідуальних потреб кожної країни модель інституту омбудсмана
повинна відображати її політику та соціальні реалії – неможливо
створити єдину універсальну модель для всіх держав. Призначення
уповноваженого або омбудсмана державою свідчить про розуміння
урядом його міжнародного значення та готовність рахуватися з цим.
Якщо принципи та стандарти Конвенції ООН про права дитини під-
тримуються країною, уряд повинен робити все можливе, щоб дитячі
питання стали пріоритетними для політики. Без значних державних
інвестицій не існуватиме ресурсів, законів, освіти та структур, необ-
хідних для розвитку інтересів дітей. НУО відіграють життєво важ-
ливу роль у заклику уряду виконувати свої обов’язки, але, звичайно,
влада належить саме уряду. У подальшій перспективі недостатнім
буде проведення правозахисних кампаній в інтересах різних дітей,
сам уряд повинен взяти на себе відповідальність за свої дії. Саме
тому, створення омбудсмана із законодавчо закріпленими повнова-
женнями, що має право інформувати парламент, отримувати кон-
сультації та проводити розслідування – це важливий крок у цьому
процесі. Орган, створений парламентом і який ефективно виконує
свою роботу по захисту прав дитини, не може бути проігнорований
парламентом. І громадськістю також. Тому створення інститут ом-
будсмана у справах дітей з законодавчо закріпленими повноваження-
ми має бути першочерговим завданням для всіх країн, які ще цього
не зробили.
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