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подяки
Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група висловлюють
щиру подяку за всебічну допомогу у створенні цієї Доповіді правозахисних організацій:
Організаціям, матеріали яких були використані:
– Вінницька правозахисна група (ВПГ)
– Громадська організація „Всесвіт” (Харків)
– Громадська організація „Донецький Меморіал”
– Громадська організація „Корені трави” (Київ)
– Громадська організація М’АРТ («Молодіжна АльтеРнаТива»)
– Громадська організація «Екологічно–гуманітарне об’єднання Зелений світ»
– Громадська організація „Телекритика” (Київ)
– Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян (м.
Луганськ)
– Інститут економіко-соціальних проблем „Республіка” (Київ)
– Інститут масової інформації (Київ)
– Інститут Медіа Права (Київ)
– Луганське відділення Комітету виборців України
– Міжнародна організація „Екологія-Право-Людини” (Львів)
– Міжнародне товариство прав людини – Українська секція
– Одеська правозахисна група „Верітас”
– Проект UCAN
– Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ, Львів)
– Українська асоціація „Зелений світ”
– Херсонська міська Асоціація журналістів „Південь”
– Херсонська обласна організація Комітету виборців України
– Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я
– Чернігівський громадський комітет захисту прав людини
– Amnesty International
– Human Rights Watch
Авторам і співавторам окремих розділів та дослідникам, матеріали яких були
використані:
Андрій Толопіло
Аркадій Бущенко
Вадим Пивоваров
Валентина Бадира
Володимир Чемерис Всеволод Речицький Дмитро Гройсман
Ігор Бондарчук
Ірина Саранча
Катерина Шмагло
Леся Коваленко
Максим
Щербатюк
Микола Козирєв
Микола Коробко
Оксана Нестеренко Олександр Букалов
Олександр Вінніков Олександр Костенко Олександр Северин Олександр Степаненко
Руслана Бурова
Олексій Свєтіков
Олена Грабовська Роман Романов
Сергій Буров
Сергій Федоринчик Таїсія Шкрюм
Тарас Антошевський
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Ця доповідь була б неможливою без сприяння та допомоги Галини Койнаш, Олександра
Савранського, Сергія Удалова, Володимира Уривая, Віталія Свяцького, Іраїди Фесенко,
Віктора Кочуріна.
Окрему подяку висловлюємо організаціям, котрі надали фінансову допомогу для
підготовки цієї Доповіді:
– Програма „Демократичні гранти” Відділу преси, освіти та культури Посольства
США в Україні;
– Міжнародний Фонд „Відродження”.

У звіті також використані матеріали,
підготовлені в рамках проекту „Регіональні аспекти прав людини в Україні”,
що здійснюється за фінансової підтримки
Швейцарського агентства розвитку та співпраці Посольства Швейцарії в Україні.
Книга надрукована на обладнанні, яке
надане Національним фондом підтримки демократії (США).
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Загальний огляд1
На початку 2005 року в Україні склалася принципово нова ситуація. Народ у
відкритому протистоянні з владою мирним ненасильницьким шляхом відстояв свій вибір.
У той же час було очевидним, що демократично обраний Президент Віктор Ющенко і
його команда одержали важку спадщину систематичних і масових порушень прав
людини, зіпсовану систему суспільних відносин, розколоту на „біло-сині” та
„помаранчеві” регіони країну, корумпований і розбещений державний апарат,
розкрадений бюджет та відсутність демократичних механізмів функціонування влади. А
очікування суспільства щодо швидких реформ і покращання життя були явно
завищеними. Були потрібні неординарні кроки для здійснення очікуваного прориву –
оздоровлення суспільних відносин.
Ще 22 січня члени Всеукраїнської асоціації правозахисних організацій „Українська
Гельсінська спілка з прав людини” привітали Президента зі вступом на посаду і
запропонували ряд конкретних кроків, спрямованих на утвердження і реалізацію прав
людини й основоположних свобод. Ми пропонували ініціювати перегляд конституційної
реформи, введення інституту індивідуальної конституційної скарги, розробку нових
проектів Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів, нового
інформаційного законодавства, запровадження законодавчих механізмів, які зроблять,
нарешті, судову владу незалежною й сильною, які будуть створювати інституціональні
механізми громадського контролю, парламентського та позапарламентського,
започаткують
реформу
місцевого
самоврядування,
створення
громадського
телерадіомовлення.
Проте ми добре розуміли, що самі лише нові закони не працюватимуть, якщо вціліє
огидна напівфеодальна соціальна система, коли тільки близькість до влади забезпечує
преференції та гаразди і внаслідок фіскального тиску ніхто не може працювати, не
крадучи, тобто кожен є вразливим для всієї державної потуги, а наймані працівники
часто повністю безправні і залежні від роботодавця, особливо в сільській місцевості.
Вважаючи, що саме моральний занепад став однією з головних причин суспільної кризи,
що спричинилася до Помаранчевої революції, ми одночасно говорили про першочергові
кроки, спрямовані на очищення, скасування аморальної системи суспільних відносин,
посталої за режиму Кучми, але закоріненої ще в комуністичному соціумі. Ми
пропонували негайно розпочати розслідування фактів порушень прав людини, які мали
місце у минулому, особливо переслідувань журналістів, зникнень та політичних вбивств,
переслідувань людей у зв’язку з їхніми політичними поглядами чи громадською
діяльністю, фальсифікації виборів 2004 року; публічно оголосити про результати таких
розслідувань та відновити справедливість щодо постраждалих осіб; терміново
розсекретити незаконно утаємничені правові акти Президента України, Кабінету
Міністрів України, Генеральної прокуратури та інших органів влади, що приховані під
незаконними грифами „Не для друку”, „Опублікуванню не підлягає” та ДСК; розділити
бізнес і владу; перервати ганебну практику масового стеження, зокрема,
прослуховування телефонів та контроль інших комунікацій; почати оновлення і
1
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реформування державного апарату, зокрема, правоохоронних органів; започаткувати
реальний громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів України та
громадський моніторинг місць позбавлення волі. Запропонований проект навздогінної
декомунізації суспільства отримав назву „декучмізація”.
Сьогодні мусимо констатувати, що, на превеликий жаль, „декучмізація” не відбулася.
Помаранчева революція поки що не отримала нового імпульсу. Зауважимо, що її можна
було б вважати саме революцією, якби вона мала продовження у революційних змінах.
Революція, за Ханною Арендт, означає заміну політичних еліт, появу нових лідерів і
збільшення доступу народу до влади. Нові лідери не з’явилися, еліти лишилися
незмінними, доступ народу до влади, навпаки, зменшився з набуттям чинності змін до
Конституції 1 січня 2006 року та призначенням національних та місцевих виборів
виключно за партійними списками. Залишилася нерозкритою справа Ґонгадзе, оскільки
не обвинувачені і не піддані правосуддю замовники та організатори цього вбивства. Не
підтверджена автентичність записів Мельниченка, які можуть бути найважливішим
доказом у справах Ґонгадзе, Єльяшкевича і багатьох інших резонансних справах епохи
Кучми. Не розслідувані справи про отруєння Ющенка, про побиття „Беркутом”
прихильників Ющенка в ніч на 23 жовтня 2004 р. біля ЦВК, хоча увесь напад повністю
задокументований на відеоплівку, про проникнення до серверу ЦВК і маніпуляції під час
підрахунку голосів 21 листопада та інші серйозні обвинувачення в фальсифікації
результатів виборів. Кількаразові обіцянки висунути такі обвинувачення проти декількох
членів ЦВК так і не здійснилися. До відповідальності притягалися та були засуджені
переважно тільки виконавці незаконних наказів, а не ті, хто організовував масові
фальсифікації, провокував насильство або підкуповував виборців. У відомому
Меморандумі, підписаному Ющенком, Януковичем та Єхануровим йдеться про амністію
щодо тих, хто скоїв правопорушення за статтями 157, 158 КК. Зауважимо, що амністію
можна застосувати тільки відносно тих, хто вже засуджений. Левова більшість
організаторів махінацій лишилися безкарними. Така безкарність є запорукою
подальшого порушення прав людини.
Усі гілки влади грішать порушенням принципів верховенства права на догоду
політичній доцільності. Багаторазово порушувалася Конституція, але українські політики
не вбачають у цьому нічого поганого.
Політичне життя стало значно більш прозорим, і ця прозорість висвітлила наївність
та непрофесійність українського політикуму. Проте прозорість є дуже обмеженою.
Генеральна прокуратура й надалі не публікує свої нормативні рішення і не реєструє їх у
Міністерстві юстиції України. Відверто розчаровує невиконання обіцянки розкрити існуючі
нормативно-правові акти з незаконними грифами обмеження доступу „не для друку” та
„опублікуванню не підлягає”, за якими раніше ховалися кулуарні політичні угоди,
корупційні дії та пільги вищим посадовим особам. Нормативні акти з цими грифами часів
Кучми могли би багато розповісти про корупцію в вищих ешелонах влади. ЗМІ
повідомляли, що саме документами з такими грифами суттєво підвищили в 2005 році
заробітну платню міністрам, Президенту, іншим вищим посадовим особам та депутатам
парламенту. Що це, як не прояв кучмізму і рудимент радянського мислення? Цей факт
свідчить про те, що подолання корупції не стало пріоритетом помаранчевої команди.
Розділити бізнес та владу їй не вдалося. Навпаки, взаємні обвинувачення в корупції
розкололи колись єдину команду і призвели до політичної кризи, втрати довіри виборців і
неясних перспектив на майбутнє.
Протягом першої половини 2005 року можна було часто спостерігати відверту
неповагу виконавчої влади до права власності, що тільки підсилювало недовіру до
держави як з боку українців, так і міжнародної спільноти. Вочевидь неадекватними і
неправовими були заяви вищих посадових осіб держави про повернення майна у
державну власність без відповідних рішень суду, що набрали чинності, а тим більше –
9
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обнародування списків підприємств для реприватизації, що порушувало презумпцію
невинуватості.
Порушення свободи мирних зібрань були навіть більшими, ніж у 2004 році. Грубі
порушення вчинялися владою у столиці країни. Напади на наметове містечко,
адміністративне затримання громадських активістів не лишилися лише хронікою
незаконних дій старої влади, а здійснювалися в Києві в травні 2005 року. Негативні
приклади можна наводити ще й ще.
Представлена картина може здаватися досить похмурою. Але важливим фактором є
відсутність колишнього тиску влади на суспільство. В країні стало значно легше дихати.
Суспільна атмосфера істотно змінилася: у багатьох людей зник страх перед владою.
Революція таки сталася – в душах багатьох українців. Десятки тисяч людей готові
відстоювати свої права, різко збільшилася кількість скарг на незаконні дії чи
бездіяльність органів влади і місцевого самоврядування. Останні, в свою чергу,
намагаються знайти канали взаємодії з громадськістю і враховувати її вимоги. Крім того,
порівняння стану з правами людини у 2005 році та за часів Кучми показує певний
прогрес. Продемонструємо цю тезу аналізом розвитку у 2005 році розглянутих у Доповіді
правозахисних організацій „Права людини в Україні – 2004” тенденцій, які визначали усе
більші порушення прав людини та основних свобод під час 10-річного панування режиму
Кучми (порівняльна таблиця щодо стану виконання рекомендацій, включених до цієї
Доповіді, наведена нижче).
1. Адміністративний тиск держави, який істотно обмежував свободу особи,
послабився. Якщо раніше був можливий тільки бізнес, підтримуючий владу, то зараз
такий тісний зв’язок не є обов’язково необхідним. Але зв’язок із владою й надалі є
механізмом захисту власного бізнесу. У той же час фіскальна політика держави не
змінюється. Податкова міліція, як один з основних порушників прав людини та символ
політичних переслідувань у минулому, мала б припинити своє існування, про що й
обіцяли багато високих посадовців, але вона продовжує здійснювати широкий спектр
діяльності, у тому числі оперативно-розшукові заходи, що часто призводить до
необґрунтованого втручання в приватне життя та обмеження інших свобод у країні. В
основному зберігся старий державний апарат, корумпований і розбещений за часів
Кучми, який звик працювати переважно за корупційними схемами. Тому загроза
посилення цієї тенденції залишається. Головними завданнями тут стають кардинальні
реформи в економіці та державному управлінні, які повинні мати наслідком детінізацію
економіки та реальну боротьбу з корупцією. Або будуть справжні реформи, або все
повернеться на старе.
2. Зростання бідності та соціальної нерівності припинилося. Але рівень життя
великої частини населення країни є низьким. Режим Кучми залишив у спадок прірву між
величезною кількістю бідних і незначним числом заможних. Мізерні доходи частини
населення, не реформована медицина створюють загрозу праву на життя. Те, що значна
частина українців перебуває в позавчора, а частина – в післязавтра, є значним
викликом для держави. Боротьба з бідністю стала одним з головних її пріоритетів.
Вперше мінімальна пенсія зрівнялася з прожитковим мінімумом для непрацюючих, її
підвищення було особливо відчутним на селі. Стали значно більшими й інші соціальні
виплати. Шкода, що ріст цін внаслідок великою мірою рукотворної інфляції частково „з’їв”
ці підвищення. Становище значної частини населення в цьому сенсі залишається
нетривким, тим більше, що йому загрожують плани місцевих влад суттєво підвищити
платню за житло та комунальні послуги. Ці плани мають враховувати реальний рівень
доходів населення і не випереджати його. Загалом успіх держави в боротьбі з бідністю
напряму залежить від успішної детінізації бізнесу.
3. Придушення політичних опонентів, використання правоохоронних органів як
інструменти політичної боротьби припинилося, і, сподіваємось, назавжди. Детальний
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розгляд цієї проблеми поданий у статті Олександра Костенка „Чи може справедливе
покарання злочинця вважатися політичною репресією?” (див. нижче). Волання про
„політичні переслідування”, які лунають з боку колишніх можновладців, є суцільною
демагогією. Жертви політичних репресій не виступають на центральних каналах
телебачення, не створюють нові партії і не відкривають нові газети. Навпаки,
народилася реальна політична конкуренція, коли політичні сили вже не бояться, що їх
розчавлять усією силою державної потуги. Це, зокрема, продемонстрували й
парламентські вибори в березні 2006 року.
4. Жорстокість кримінально-правової політики залишається великою проблемою.
Відсутні якісні ініціативи із системного реформування правоохоронних органів. Кадрове
оновлення не здатне їх демократизувати за відсутності змін функцій та повноважень
МВС, СБУ, прокуратури. На жаль, таке „оновлення” призводило до призначення новою
владою на відповідальні посади осіб, що брали участь протягом 2004 року у
переслідуванні представників опозиції. Комітетом Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронних органів і надалі вперто „проштовхувався”
розроблений урядом проект Кримінально-процесуального кодексу, побудований на
основі моделі радянського інквізиційного кримінального судочинства, хоча він був
підданий жорсткій критиці правозахисними організаціями та отримав негативну оцінку
Ради Європи. Остання спроба була в березні 2006 року. Широко розповсюджене
затримання без санкції, яке за Конституцією має бути винятком. Навпаки, винятком є
затримання за санкцією суду. Правоохоронні органи й надалі надто широко
застосовують запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Правозахисні організації
продовжують отримувати скарги на застосування катувань та жорстоке поводження під
час дізнання та попереднього слідства. Допоки не запроваджені ефективні заходи із
протидії катуванням у міліції. Скарги на дії правоохоронних органів, як правило,
розглядаються поверхово та упереджено. Показовим є те, що найбільша кількість
звернень громадян до Міністерства внутрішніх справ України надходить у формі скарг на
дії органів МВС і значно перевищує кількість заяв про злочини. Практично немає змін на
краще в кримінально-виконавчій системі, прокуратурі та СБУ.
Слід зауважити, що МВС стало більш відкритим і більше співпрацює з
правозахисними організаціями. Були проведені серйозні спільні дослідження
насильства, що вчиняється особовим складом МВС, зокрема, катувань. Представники
правозахисних організацій були запрошені до спільних інспекцій райвідділів разом з
викладачами інститутів системи МВС та працівниками Управління внутрішньої безпеки
МВС. Цей експеримент, розпочатий на початку 2005 року в трьох областях – Харківській,
Сумській і Полтавській, виявився цілком успішним і з липня був розповсюджений на всю
країну. На початку 2006 року почала працювати Громадська рада при МВС з питань
забезпечення прав людини.
Про справжню реформу кримінальної юстиції та правоохоронних органів почали
говорити лише наприкінці 2005 року. Спочатку під егідою РНБОУ була створена
відповідна комісія, котра насправді так нічого і не розробила. А пізніше реформу почали
розробляти під егідою Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права, що була утворена Президентом у серпні 2005 року, проте реально
запрацювала лише в грудні. У складі комісії утворена робоча група, котра готує
Концепцію реформування кримінальної юстиції та правоохоронних органів, проте робота
над її створенням ще не завершена. Очевидно, що така робота повинна була
розпочатися ще на початку 2005 року.
5. Незалежність і належне функціонування судової системи та повага до
верховенства права в цілому також залишається великою проблемою. Фактів прямого
тиску на суди було значно менше, ніж за часів Кучми, але бракує розуміння важливості
незалежності судової системи, а її фінансування лишається незадовільним. Хоч
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фінансування й збільшилося до 0.27% ВВП порівняно з 0.2% у 2004 році, виділених
коштів достатньо для задоволення лише 42% потреб. Можна тільки вітати рішення про
майбутнє збільшення зарплатні суддям в три рази, але необхідно належно фінансувати
й інші потреби судів і при цьому звести джерела фінансування виключно до державного
бюджету та ліквідувати фінансування з місцевих бюджетів і так званими „спонсорами”.
Ініційоване Юлією Тимошенко залучення спонсорів до фінансування судів явно
демонструє відсутність концептуального розуміння механізмів функціонування судової
влади та ставлення до суду як незалежної повноцінної гілки влади. До того ж
фінансування судів, як і під час режиму Л.Кучми, знаходиться під повним контролем
виконавчої влади, що істотно порушує принцип розподілу влади.
Лише в грудні 2005 року знову ж таки Національною комісією зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права була розроблена Концепція удосконалення

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів2. Концепція отримала схвальний відгук експертів
Венеціанської комісії Ради Європи, а пізніше була схвалена Президентом через
прийняття Плану заходів на 2006 рік по реформуванню судової системи на основі
розробленої Концепції. Концепція, в першу чергу, спрямована на удосконалення системи
судів, реформування системи набору та підвищення кваліфікації суддів, зміну системи
дисциплінарної відповідальності суддів, а також збільшення ролі самоврядування суддів
й зменшення адміністративної ролі голів судів. Концепція окремо вирішує питання
фінансування судів. Фактично уся критика цієї концепції звучить лише від суб’єктів, котрі
захищають свої власні корпоративні інтереси та незацікавлені у істотному реформуванні.
На нашу думку, дана концепція за умови її підтримки парламентом може значно
посилити судовий захист порушених прав, і наслідки її впровадження можна буде
відчути вже наприкінці 2006 року.
Безумовним позитивом є набуття чинності з 1 вересня 2005 року Цивільнопроцесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства. Наступним кроком
стало створення адміністративних судів. Можна вітати також намір поступової ліквідації
військових судів. Але загалом судова реформа гальмується невизначеністю статусу
прокуратури. Більше того, зміни до Конституції, прийняті 8 грудня 2004 року, повертають
органам прокуратури старий радянський загальний нагляд, що взагалі суперечить
створенню сильної і незалежної судової влади. Це величезний крок назад у справі
реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів і порушення своїх
зобов’язань, наданих Україною при вступі до Ради Європи ще у 1995 р.
Взагалі усе, що стосується конституційної реформи, красномовно свідчить про повну
зневагу до Конституції та принципів верховенства права. Багато разів порушувалася
процедура внесення змін до Конституції. Схоже, нікому з українських політиків не болить,
що реформа створює алогічну конкуренцію вищих державних посад Президента і
Прем’єр-міністра в межах однієї – виконавчої – гілки влади, фактично розриває єдність
зовнішньої та внутрішньої політики України, зазіхає на принцип колегіальної
відповідальності Кабінету Міністрів, вульгаризує принцип розділення влад. Реформа
запроваджує засади найгіршого політичного колективізму, перетворює депутатів
парламенту на голосуючі автомати, цілком залежні від волі партійних босів і лідерів
фракцій, вочевидь збільшує ризики парламентсько-президентського протистояння, різко
підсилює пряму організаційну залежність парламенту від волі Президента. Вплив
егоїстичних інтересів потужних фінансово-промислових груп на парламент ще більше
посилиться й набуде сталого, системного характеру. Не маючи бажання піднімати рівень
своєї політичної культури до вимог хоча б діючої Конституції, нинішня політична еліта
вперто намагалася понизити рівень конституційного регулювання до своїх плутаних й
2
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короткозорих псевдодемократичних уявлень і вкотре продемонструвала недалекоглядну
політичну доцільність замість поваги до верховенства права. Після її запровадження
різко зріс й без того значний корпоративізм в політичній системі України.
6. Стеження силових служб держави за її громадянами загалом мало менші
масштаби, але все одне лишається дуже значним. Якщо у 2002 році було надано 40 000
санкцій на зняття інформації з каналів зв’язку, то за перші 9 місяців 2005 року –
приблизно 11 000. Ці неофіційні дані підтвердив 8 жовтня Святослав Піскун, тоді ще
Генеральний прокурор України, в інтерв’ю газеті „Комсомольська правда в Україні”. При
цьому він зазначив, що отримані матеріали були використані всього в 40 випадках, а в
інших країнах кількість виданих санкцій значно менша, наприклад, в США – в чотири
рази. Крім того, були численні заяви державних діячів про те, що за ними стежили та їхні
розмови прослуховувалися. Чи були ці прослуховування санкціонованими – невідомо.
Навпаки, стало відомим, що в першій половині 2005 року СБУ здійснювала незаконне
прослуховування телефонних розмов деяких вищих посадових осіб країни, зокрема,
тодішнього Міністра юстиції Романа Зварича. Слід зауважити, що це питання було
постійним предметом уваги Президента, який неодноразово вказував на
неприпустимість незаконного стеження і підписав 7 листопада Указ № 1556 щодо
заходів, які мають цьому запобігти.
Але, на наш погляд, силові структури не поспішають підтримати Президента.
Навпаки, відсутні будь-які інші ініціативи, що могли б зробити діяльність правоохоронних
органів підзвітними суспільству, у тому числі в питаннях контролю за інформаційним
обміном. СБУ і надалі впроваджує системи моніторингу телекомунікацій через кількох
Інтернет-провайдерів, контролюючи вже більше половини, а в регіонах навіть більше 2/3
українського трафіку. Наказ Державного комітету зв'язку №122, який впроваджує
контроль за користувачами мережі Інтернет, і далі лишається чинним через прагнення
СБУ зберегти цю форму контролю за суспільством, хоча Міністерство юстиції України
листом від 13.10.05 зобов’язало Міністерство транспорту і зв’язку скасувати Наказ №122
від 17.06.2002 в 5-денний термін. Проте Наказ №122 досі не скасований. СБУ вперто
опирається прийняттю законопроекту №4042-1 „Про перехоплення телекомунікацій”,
який містить гарантії проти зловживань, і внесла разом з іншими силовими структурами
до нової редакції „Зводу відомостей, що становлять державну таємницю” від 12.08.05
п.4.4.8 про засекречування статистичних показників щодо оперативно-розшукової,
контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності. Цей пункт взагалі не буде давати
можливості отримати дані про кількість наданих санкцій на зняття інформації з каналів
зв’язку. Вихід бачиться в прийнятті парламентом законопроекту №4042-1, втілення якого
має вирішити проблему зловживань в цій сфері.
7. Право людини на захист своїх персональних даних продовжує перебувати під
загрозою.Президент своїм Указом від 10 березня ц.р. за № 457/2005 року скасував Указ
№500 від 30 квітня 2004 року про ведення Міністерством внутрішніх справ Єдиного
реєстру фізичних осіб на базі ЄДАПС. Крім того, багато повідомлялося про залучення в
минулому до виготовлення карток сумнівних бізнес-структур, в результаті чого велика
база персональних даних потрапила у приватне користування. Тим не менше, МВС,
судячи з повідомлень преси, явочним порядком практично закінчило розробку ЄДАПС на
основі єдиного багатоцільового ідентифікаційного коду особи (у якості такого коду
використаний податковий ідентифікаційний номер). Нещодавно Юрій Луценко, Міністр
внутрішніх справ України, заявив про створення картки громадянина з єдиним номером.
Зокрема він сказав таке: "Ми подали пакет документів до Кабінету Міністрів... Ми
пропонуємо зробити картку громадянина України у вигляді пластикової картки зі вшитим
електронним чіпом, який буде серйозно захищено, і чіп матиме номер картки, який буде
єдиним для використання як у Податковій, так і в Пенсійному фонді. Єдиний... Але не
номер громадянина..., а картки... щоб віруючі не турбувалися... Чіп міститиме всю
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необхідну інформацію про людину, і крім того, у цей чіп можна буде внести інформацію
про наявність водійського посвідчення”. Впровадження цього паспорту за словами
Міністра, відкладається до закінчення виборів 2006 року. Проте видача закордонних
паспортів у вигляді пластикової картки з єдиним номером вже запроваджена. При цьому
ані базовий закон про захист персональних даних, ані закон про створення Єдиного
реєстру так і не прийняті. Тобто, усі ці дії здійснюються не на підставі закону, як це
повинно бути у демократичному суспільстві. Звичайно, пластикові картки зручні, але їх
треба впроваджувати за законною процедурою і при цьому ніяк не можна застосовувати
єдиний багатоцільовий ідентифікаційний код. На нашу думку, спочатку необхідно
прийняти базові закони, а потім впроваджувати посвідчення особи, дотримуючись права
на приватність.
8. Порушення свободи слова стали значно меншими. У всіх медійних секторах
наявний плюралізм думок, більшість загальнонаціональних телерадіомовників
дотримуються збалансованості в поданні інформаційних матеріалів, хоча елементи
маніпулювання інформацією залишаються. Нам не відомі факти тиску на журналістів з
боку центральної влади, державні ЗМІ поступово позбавляються традиційного для них
виключно упереджено-позитивного ставлення до влади. Слід відзначити, що не було
встановлено жодних гарантій щодо закріплення чи розвитку цих позитивних змін.
Зауважимо також, що місцева влада в деяких регіонах й далі продовжує чинити тиск на
ЗМІ. Унаслідок зменшення тиску ЗМІ стали вільнішими від забаганок влади, хоча вони
все-таки ще залишалися під впливом влади та волі своїх власників, котрі тісно пов’язані
із політикою. Крім того, зникнення адміністративного тиску на ЗМІ змінилося тиском
фінансовим. Унаслідок цього усі без винятки ЗМІ здійснюють поширення замовлених
матеріалів під виглядом новин чи інформації, чим підривають авторитет ЗМІ у
демократичному суспільстві та створюють справжню загрозу свободі слова. Особливо це
проявилося під час виборчої парламентської кампанії, коли без фінансової підтримки
практично неможливо було опинитися в новинах навіть при наявності важливого
інформаційного приводу.
У цій площині варто привітати внесення парламентом змін до Цивільного кодексу
України наприкінці 2005 року, що значно розширили свободу слова. На жаль, до цього
часу не вироблено зрозумілої позиції з приводу створення суспільного мовлення та
приватизації державних ЗМІ, окрім остаточного рішення створювати систему суспільного
мовлення на базі Першого загальнонаціонального каналу (УТ-1) та Першого
національного каналу радіо.
9. Необґрунтоване засекречування й обмеження доступу до офіційної інформації
залишається проблемою. Обіцянки інформаційної відкритості, прозорості та підзвітності
влади суспільству, що давалися на Майдані під час Помаранчевої революції значною
мірою лишилися нереалізованими. Прогресу в цьому питанні важко досягнути внаслідок
відсутності у державного апарату ще з радянських часів культури відкритості і його
намагання закрити якомога більше інформації про свою діяльність. Слід відзначити, що
застосування незаконних грифів обмеження доступу „не для друку” та „опублікуванню не
підлягає” припинилося, а Міністерство юстиції відкрило назви 295 нормативних актів
уряду з грифом „не для друку” за останні п’ять років. Самі ж тексти документів так і не
розкриті. А ось Секретаріат Президента відкрити навіть назви актів Президента з
незаконними грифами так і не наважився.
Відсутність інформаційної відкритості, прозорості та підзвітності влади суспільству,
необґрунтоване засекречування інформації й обмеження свободи інформаційного
обміну уявляються чи не найбільш небезпечними для майбутнього країни в порівнянні з
іншими порушеннями прав людини. І справа навіть не тільки в тому, що це створює
живильну атмосферу для росту корупції. Інформаційна сфера є основою, на якій
базуються всі політичні, адміністративні, економічні та й просто будь-які рішення в царині
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областей людської діяльності. Ці рішення будуть тим більш обґрунтованими й
ефективними, чим більше інформації буде використано для їх прийняття. Найбільш
важливі політичні рішення звичайно закріплюються на правовому рівні, фіксуються в тих
або інших нормативних актах. Таким чином, ми маємо трьохрівневу систему прийняття
рішень: інформація, політика, право. Її можна умовно зобразити у вигляді дерева: корені,
стовбур, крона. Дерево тим більше і сильніше, чим більше розвинена у нього коренева
система. І коли на правовому (третьому) рівні приймаються акти, що забороняють або
обмежують доступ учасників проблемних політичних дискусій (другий рівень) до
інформації (до першого рівня), тоді якість політичних рішень неминуче деградує. Виникає
неприродна ситуація, коли крона не дає власним кореням живити дерево. Особливо
часто вона має місце у випадку, коли інформаційні потоки намагається обмежувати і
контролювати виконавча влада або навіть парламентські інституції. Робиться це
звичайно з кращими намірами, проте уражені ізоляціонізмом суспільства потрапляють у
застій, їхні інтелектуальні еліти емігрують, а економічний комплекс перетворюється в
сировинний придаток більш відкритих і тому більш динамічних сусідів. Отже, необхідно
переглянути існуючі пріоритети інформаційної політики і закріпити відкритість інформації
на законодавчому рівні.
Наведений аналіз засвідчує, що в цілому стан з правами людини в 2005 році
покращився, але це покращення не є стійким. Звичайно, не можна за рік викорінити
корупцію, вивести економіку з тіні, змінити свідомість правоохоронців і державного
апарату в цілому. Але необхідні політична воля й постійні зусилля, спрямовані на
покращення стану з правами людини.
Необхідно удосконалити діяльність Конституційного суду України, зокрема, через
впровадження інституту індивідуальної конституційної скарги та прийняття відповідного
процесуального закону. Слід виключити з Конституції положення, що суттєво обмежує
незалежність суддів Конституційного суду – про можливість їхнього звільнення з посади
суб’єктами, які їх призначили.
Важливим залишається реформування й Інституту Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини. Не зважаючи на підірваний авторитет до цього інституту через
участь Омбудсмана у політичній кампанії та здійснення ним політично заангажованої
діяльності, слід переглянути його повноваження в бік посилення та розширення сфер
діяльності з метою посилення парламентського контролю за дотриманням прав людини
та основоположних свобод. Доцільно також розглянути можливість запровадження
окремих омбудсманів щодо дотримання окремих прав: прав дитини, захисту приватності
та свободи вираження поглядів, тощо.
Слід зазначити, що в кінці 2005 – на початку 2006 року спрямованість на реформи
стала значно відчутнішою. Позитивну роль у цьому грає Національна комісія зі зміцнення
демократії та утвердження верховенства права, створена Президентом України, яка
стала головним генератором реформ. З’явилися якісні концепції судової реформи,
організації безоплатної правової допомоги та інші. Прийняті прогресивні закони щодо
виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини, про
доступ до судових рішень та інші і, навпаки, відкинуті, вже на рівні вето Президента,
декілька законів, які містили потенційні порушення прав людини.
Перед цим певні реформи були закладені у Плані заходів щодо виконання Плану дій
Україна-ЄС, затверджених Кабінетом Міністрів у квітні 2005 року. План заходів
розроблявся за участю представників громадських правозахисних організацій і містив
низку конкретних дій для покращення ситуації. Проте на кінець року виявилося, що
більшість із цих кроків не зроблені, й їхня реалізація переноситься на 2006 рік.
Узагальнюючи, слід додати, що державна політика щодо утвердження та
забезпечення прав людини та основоположних свобод є безсистемною та хаотичною.
При цьому політична доцільність і відомчі інтереси органів влади значно переважають
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над інтересами громадян, а тому діяльність цих органів переважно спрямована не на
утвердження прав людини, а на реалізацію мінливих державних або власних інтересів.
Фактично в Україні не існує розробленої й належно затвердженої концепції державної
політики щодо забезпечення фундаментальних прав і свобод. Виняток становлять право
на справедливий суд, якщо урахувати проекти вищезгаданих Концепцій, підготовлених
Національною комісією, та окремі соціальні права, хоча забезпечення останніх, в свою
чергу, бажає кращого.
Певним кроком до формування такої політики було прийняття Президентом Указу
№39 від 20.01.2006 щодо виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи. Проте й
він є швидше певною програмою необхідних мінімальних заходів, ніж концепцією
державної політики з метою інституційного, фінансового та правового забезпечення прав
і свобод.
На нашу думку, сьогодні все ще зберігаються можливості для швидкого старту
дієвих реформ. Надзвичайно важливою при цьому є умова дотримання Конституції та
принципів верховенства права, зокрема, виконання усіх процедурних вимог. Тільки за
цієї умови зміни на краще з правами людини стануть невідворотними.
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Стан виконання рекомендацій
правозахисних організацій
щодо покращення ситуації, включених
до Доповіді правозахисних організацій
1
„Права людини в Україні - 2004”
Стан виконання протягом
2005 року

Назва розділу

I. ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
На нашу думку, законопроект № 4180 про зміни до Конституції (нині
Закон України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV
від 8 грудня 2004 року) потребує повторного розгляду Конституційним
Судом і так само повторного голосування конституційною більшістю
голосів у парламенті

Не виконано

1. Верховна Рада (парламент) України повинна ефективно
контролювати діяльність уряду й взагалі виконавчої гілки влади в
державі через постійні і тимчасові парламентські комітети й комісії.
Задля досягнення цієї мети контрольні функції парламенту й вільної
громадськості (громадян, неурядових організацій) мають бути на
законодавчому рівні суттєво підсилені. Цього можна досягти шляхом
прийняття відповідних законів: про доступ до інформації; про уряд; про
громадський контроль за діяльністю державної виконавчої влади; про
політичну опозицію. Корисним у даному випадку виглядає також
розробка й прийняття спеціального закону про імпічмент, а також про
парламентські тимчасові, слідчі та інші комісії.

Не виконано

2. Необхідно суттєво поліпшити українське процесуальне законодавство
про Конституційний Суд... для поліпшення ситуації в майбутньому
список суб’єктів подання скарг до Конституційного Суду має бути дещо
розширений.

Не виконано

3. Необхідно також розробити і прийняти окремий закон про
конституційне судочинство, оскільки без детального врегулювання
процесуальних питань на рівні закону Конституційний Суд України
надалі не зможе вважатися судом конституційної юрисдикції в повному
розумінні цього поняття.

Не виконано

4. Необхідно передбачити в Конституції посилення
незалежності судової влади та доступу до правосуддя.

гарантій

Не виконано

5. Необхідно змінити конституційний статус прокуратури, залишивши у неї

Не виконано

1

При оцінці використано Інформацію про виконання у 2005 році Плану дій Україна-ЄС (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року № 117-р), подану за матеріалами органів влади (станом на 13
лютого
2006
року).
Доступно
на
Урядовому
порталі:
http://www.kmu.gov.ua/document/31423693/мониторинг_укр%2013.02.06%20-2.doc.
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виключно функції представництва держави в суді: підтримка державного
обвинувачення в кримінальних процесах та представництво інтересів
держави в цивільних процесах, функціонально вона має стати
підрозділом Міністерства юстиції.
6. Необхідно передбачити в Конституції створення Слідчого комітету,
куди мають перейти слідчі управління МВС, СБУ та прокуратури.

Не виконано

7. Необхідно ліквідувати Державний комітет телебачення та
радіомовлення, його функції за Конституцією має виконувати
Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення.

Не виконано

II. ПРАВО НА ЖИТТЯ
1. Змінити кримінально-процесуальне законодавство з метою надання
більших прав потерпілим, в тому числі родині загиблих, та збільшення
їхньої впливу на хід розслідування.

Не виконано

2. Запровадити ефективні незалежні механізми розслідування смертей,
особливо тих, що були заподіяні діями представників правоохоронних
органів і працівниками медичних закладів.

Не виконано

3. Запровадити незалежну медичну експертизу.

Не виконано

4. Прийняти закон України «Про права пацієнтів», що буде
забезпечувати правові гарантії дотримання прав пацієнтів на життя,
таємницю приватного життя та обсягу надання мінімальної
безкоштовної медичного допомоги.

Не виконано

5. Щорічно оприлюднювати звіт щодо розслідування злочинів проти
життя.

Не виконано

6. Збільшити ефективність державного і громадського контролю над
діяльністю правоохоронних органів.

Не виконано

III. ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ
1. Сформулювати склад злочину «катування» у главі xviii кримінального
кодексу україни «посадові злочини» та узгодити елементи цього складу
злочину з понятійним апаратом загальної частини кримінального
кодексу україни.

Виконано частково

2. Запровадити статистику в судах та правоохоронних органах щодо
злочинів, які містять елементи «катувань» у значенні статті 1 Конвенції
ООН проти катувань.

Виконано частково

3. Створити законодавчі норми, які унеможливлювали б застосування
амністії та дострокове звільнення до осіб, які вчинили діяння, що містять
ознаки «катувань» у значенні статті 1 Конвенції ООН проти катувань.

Не виконано

4. Створити механізми ефективного громадського контролю за
розслідуванням катувань та поганого поводження, які сталися в
правоохоронних органах та інших закритих установах.

Не виконано
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5. Переглянути концепцію законодавства про судову експертизу з
метою забезпечити діяльність недержавних експертів та експертних
бюро.

Не виконано

6. Виключити із законодавства положення, що унеможливлюють або
ускладнюють отримання потерпілими та їхніми юридичними
представниками будь-яких медичних документів, які містять медичні
відомості щодо потерпілих, у тому числі висновків медичних експертів
незалежно від назви та виду цих висновків.

Не виконано

7. Переглянути положення доказового права, які містяться в Кримінальнопроцесуальному кодексі та судовій практиці, щоб надати висновкам
незалежних медичних та інших експертів, які здійснюють дослідження за
зверненням особи, що заявляє про катування, чи її юридичного
представника, доказове значення не менше, ніж мають висновки
експертів, запрошених слідчим або судом.

Не виконано

8. Внести зміни до законодавства з метою надати незаможним особам,
які ініціюють розслідування та інші юридичні процедури стосовно
можливого застосування до них катувань та поганого поводження,
доступ до безоплатної правової допомоги.

Не виконано

9. Передбачити в законодавстві України положення про
неприпустимість використання як доказу будь-яких свідчень
обвинуваченого (підозрюваного), отриманих на досудових стадіях
кримінального судочинства. До внесення змін у законодавство було б
бажано Верховному Суду розробити правила щодо допустимості
зізнань та процедури перевірки їхньої добровільності. Такі правила
мають передбачати наступне:

Не виконано

– у випадку заяви підсудного щодо недобровільності його зізнання,
зробленого під час досудового розслідування, воно має виключатися зі
складу доказів, якщо тільки обвинувач не доведе поза розумним
сумнівом добровільність такого зізнання;

Не виконано

– при визначенні добровільності зізнання суд має врахувати усі
обставини, які супроводжували отримання визнання: умови та термін
перебування під вартою правоохоронного органу, наявність доступу до
адвоката, можливість спілкування із зовнішнім світом тощо;

Не виконано

– наявність тілесних ушкоджень має завжди тягти обов’язок обвинувача
довести поза розумним сумнівом, що ніхто із державних посадових осіб
не причетний до заподіяння тілесних ушкоджень, або що отримане
зізнання не пов’язане із подіями, які призвели до тілесних ушкоджень;

Не виконано

– відсутність медичних свідчень щодо застосування катувань чи інших
форм поганого поводження не може як таке виключати правдивість
заяви про таке поводження;

Не виконано

– оцінюючи значення відсутності медичних свідчень, суд має взяти до
уваги можливість для підсудного у відповідний період часу звернутися
до лікаря чи експерта за власним вибором, наявність у нього захисника,
можливість спілкування із зовнішнім світом тощо;

Не виконано

– у разі, якщо підсудний раніше не заявляв про отримання зізнання за
допомогою будь-якої форми поганого поводження, обвинувач має
довести, що підсудний мав реальну нагоду заявити про це безпосередньо
після відповідних подій, ураховуючи, між іншим, наявність доступу до
адвоката, тривалість затримання без судового контролю, підстави

Не виконано

19

СТАН ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
затримки з доставленням до судді при затриманні;
– оцінюючи достовірність заяви підсудного щодо застосування до нього
будь-якої форми поганого поводження, суд має оцінити ретельність
розслідування його заяв, якщо таке розслідування здійснювалося,
зокрема, часу призначення експертиз та проведення інших слідчих дій з
метою визначити, чи були надані підсудному достатні та практично
здійсненні можливості зробити відповідні заяви та надати відповідні
докази;

Не виконано

– надати відповідні вказівки прокурорам та суддям вживати заходів для
забезпечення безпеки осіб, що заявляють про застосування до них
катувань, зокрема, якщо така особа знаходиться під вартою,
забезпечувати переведення її до іншого місця тримання під вартою;

Не виконано

– виключити практику «продовження затримання» підозрюваних під
вартою міліції чи, щонайменше, внести відповідні зміни до
законодавства з тією метою, щоб особи, затримання яких продовжено
суддею, переводилися до слідчого ізолятора, а не залишалися під
вартою міліції;

Не виконано

– передбачити в законі право та процедуру доступу до незалежного
лікаря та незалежного експерта за власним вибором, особливо для
осіб, що тримаються під вартою;

Не виконано

– переглянути положення чинного законодавства, щоб надати право на
юридичне представництво особам, які звертаються із заявами про
застосування катувань, незалежно від самого факту порушення
кримінальної справи;

Не виконано

– надати чіткі вказівки прокурорам та суддям щодо невідкладного
розгляду заяв та скарг, що стосуються розслідування катувань.

Не виконано

IV. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
1) внести зміни до законодавства, які б виключали практику затримання
без судового рішення у випадках, які не передбачені частиною 3 статті
29 Конституції, зокрема, передбачити більш чіткі формулювання
обставин, у яких працівник правоохоронного органу отримує
повноваження на затримання без рішення суду;

Не виконано

2) узгодити строк доставлення до судді, передбачений статтею 106 КПК,
з вимогами статті 29 Конституції, врахувавши час, необхідний для
судового розгляду й прийняття рішення;

Не виконано

3) визначити початок затримання у зв’язку з підозрою у вчиненні
кримінального чи адміністративного правопорушення в залежності від
фактичних обставин, які свідчать про дійсне позбавлення особи
свободи, а не від рішення посадової особи правоохоронного органу,
або, щонайменше, поширити гарантії, надані затриманому, на осіб, що
перебувають під контролем правоохоронного органу у якості
«доставлених» осіб;

Не виконано

4) визначити у законі самостійні критерії законності затримання та
тримання під вартою та скасувати положення пункту 2.5 спільного
наказу МВС України та Державного департаменту України з питань

Не виконано
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виконання покарань № 300/73 від 23 квітня 2001 року, які звільнення
затриманого у зв’язку з непідтвердженням підозри або закінченням
терміну затримання розглядають як порушення законності, та інші
аналогічні вказівки;
5) включити до предмету судового розгляду під час вирішення питання
про взяття під варту чи звільнення всі обставини, які стосуються обґр Не
виконано унтованості затримання, у тому числі:
– обґрунтованість підозри або звинувачення, у зв’язку з якими
обвинувачення
вимагає
взяття
під
варту
підозрюваного
(обвинуваченого);

Не виконано

– обґрунтованість строку перебування під вартою правоохоронного
органу до доставлення до судді;

Не виконано

6) встановити ясну презумпцію на користь звільнення особи та
передбачити перекладення тягаря доведення обґрунтованості
тримання під вартою на обвинувачення;

Не виконано

7) передбачити положення, які б виключали взяття під варту або
продовження строку тримання під вартою на підставі лише
гіпотетичного припущення про можливість ухилення від правосуддя,
перешкоджання встановленню обставин справи чи повторного
вчинення злочину;

Не виконано

8) сформулювати ризики, у зв’язку з якими припускається тримання під
вартою, таким чином, щоб виключити тримання під вартою в залежності
від позиції обвинуваченого у справі та тактики захисту;

Не виконано

9) виключити із закону положення, що дозволяють тримання особи під
вартою для забезпечення виконання процесуальних рішень (стаття 148
КПК) та належної поведінки (стаття 154-1 КПК), оскільки ці положення не
відповідають критеріям ясності та передбачуваності;

Не виконано

10) передбачити положення, які б виключали практику повторного
затримання особи після відмови судді у взятті її під варту, на підставі
«прихованих» обвинувачень;

Не виконано

11) виключити із законодавства інститут «продовження затримання»
суддею, або щонайменше внести відповідні зміни до законодавства,
щоб виключити практику повернення особи до підрозділу міліції після
рішення суду про продовження затримання;

Не виконано

12) внести зміни до частини 4 статті 165-2 КПК, щоб виключити
тримання під вартою без судового контролю понад термін,
встановлений частиною 3 статті 29 Конституції;

Не виконано

13) особам, що перебувають під вартою, надати право на періодичне
оскарження обґрунтованості тримання під вартою;

Не виконано

14) встановити чіткі й детальні правила процедури для судового
розгляду питання про тримання під вартою або звільнення, зокрема,
передбачити:
– обов’язкову участь особи, що позбавлена свободи, у будь-якому
слуханні, де розглядається питання про його тримання під вартою або
звільнення;

Не виконано
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– обов’язкове надання особі, що позбавлена свободи, та її захиснику
копії подання слідчого (прокурора) про взяття її під варту або
продовження її тримання під вартою;

Не виконано

– право особи, що позбавлена свободи, та її захисника на
ознайомлення з матеріалами, що обґрунтовують подання про взяття під
варту або продовження тримання під вартою;

Не виконано

15) розробити процедури, які сприяли б використанню застави замість
тримання під вартою;

Не виконано

16) більш чітко визначити межі повноважень судді щодо взяття під
варту, зокрема, встановити більш чіткі критерії для визначення тих
виняткових випадків, коли суддя може застосувати взяття під варту поза
межами звичайних повноважень;

Не виконано

17) скоротити граничний термін перебування під вартою протягом
досудового слідства;

Не виконано

18) передбачити у законодавстві граничний термін перебування під
вартою протягом судового розгляду;

Не виконано

19) виключити зі статті 1176 ЦК та статті 2 Закону України «Про
відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями чи
бездіяльністю органів дізнання, слідства, прокуратури та суду»
формулювання, що перешкоджають стягненню шкоди будь-якою особою,
яка зазнала незаконного позбавлення волі;

Виконано частково

20) привести правила адміністративного затримання у відповідність з
вимогами статті 29 Конституції;

Не виконано

21) внести зміни до законодавства, які виключали б використання
адміністративного затримання з метою кримінального переслідування,
наприклад, передбачивши обов’язкове звільнення підозрюваного у
вчиненні адміністративного правопорушення до розгляду справи судом;

Не виконано

22) внести зміні до Кодексу України про адміністративні
правопорушення (зокрема, до статті 263 КпАП) та до інших
законодавчих актів, які виключали б тримання особи під вартою без
судового рішення понад 72 години;

Виконано
частково

23) передбачити процедуру судового рішення питання про затримання
бродяг та жебраків, або принаймні надати їм право на оскарження
такого затримання і передбачити правила судової процедури;

Не виконано

24) передбачити обов’язковість рішення суду для затримання та
тримання під вартою з метою екстрадиції, а також право на періодичне
оскарження такого тримання під вартою для осіб, щодо яких
здійснюються заходи з метою екстрадиції;

Не виконано

25) відновити положення закону, яке зобов’язує начальника слідчого
ізолятора чи іншого місця тримання під вартою, звільнити власним
рішенням особу, щодо якої немає чинної постанови суду про тримання її
під вартою.

Не виконано

V. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
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Покращення доступу до правосуддя вимагає від України:
1) гарантувати відшкодування шкоди, заподіяної учасникам судового
процесу незаконною діяльністю чи бездіяльністю суддів;

Не виконано, хоча проект закону
готується

2) стимулювати розвиток позасудових способів вирішення правових
питань (нотаріат, третейське судочинство, медіація);

Виконано
частково

3) сприяти створенню при місцевих судах інформаційних центрів, які
надаватимуть консультації з питань судового процесу, та іншому
поширенню інформації про організацію й діяльність судів;

Не виконано

4) створити умови для прозорої діяльності судової влади. Надати
відкритий доступ до текстів судових рішень, зокрема, через розміщення
їх в Інтернеті та громадських бібліотеках з дотриманням вимог про
приватність осіб та нерозповсюдження комерційної інформації
юридичних осіб;

Виконано частково, зокрема,
прийнято закон про доступ до
судових рішень

5) запровадити механізми надання державної допомоги у несенні
судових витрат, а також удосконалити механізми надання правової
допомоги безоплатно або за доступну плату особам з низьким рівнем
достатку, а також прийняти Закон «Про правову допомогу», яким
врегулювати види правової допомоги, підстави та механізми звільнення
від оплати правової допомоги;

Не виконано, хоча триває робота:
07.09.05 Прем’єр-міністр України
доручив прискорити розробку та
подання законопроекту щодо
правової допомоги до 20.01.06.
11.04.04
наказом
Мін’юсту
утворено міжвідомчу групу, яка
опрацьовує проект закону “Про
правову допомогу”.
За
сприяння
Міжнародного
Фонду
“Відродження”
підготовлено пакет документів
для
проведення
реформи
безоплатної правової допомоги,
зокрема,
створення
експериментальних
адвокатських офісів з надання
безоплатної правової допомоги.

6)
удосконалити
систему
виконання
судових
рішень,
демонополізувати державну діяльність з виконання судових рішень
та прийняти законодавство, яке б визначало порядок виконання
рішень Європейського суду з прав людини;

Виконано частково в частині
прийняття закону про виконання
рішень Європейського суду

7) встановити контроль суду за виконанням винесених ним рішень;

Не виконано

8) привести повноваження прокуратури у відповідність до Конституції
України. Позбавити прокуратуру функцій загального нагляду та
досудового слідства.

Не виконано

Створення стабільної системи судів загальної юрисдикції вимагає:
1) визнати загальні суди спеціалізованими з розгляду цивільних,
кримінальних та інших справ у передбачених законом випадках;

Не виконано

2) ліквідувати систему військових судів;

Виконано частково

3) створити систему адміністративних судів.

Виконано

Для налагодження надійного забезпечення судів необхідно:
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1) обмежити адміністративні повноваження голів судів та передати
повноваження призначати суддів на посади голів судів органам
суддівського самоврядування;

Не виконано

2) повністю відмежувати функцію здійснення правосуддя від функції
забезпечення судового процесу;

Не виконано

У сфері кримінального судочинства, організації діяльності судів,
органів слідства та прокуратури наближення правової системи України
до європейських стандартів передбачає реформування як процедурних,
так і організаційно-правових засад. Останні потребують таких
невідкладних заходів:
1) посилення гарантій суддівської незалежності, що включає суттєве
зниження впливу на суддів з боку політичних чинників, суб’єктів системи
судового адміністрування, перехід на бездефіцитне фінансування судів;

Не виконано

2) забезпечення реальної незалежності судових експертів шляхом
адміністрування експертних установ через Міністерство юстиції України
та Міністерство охорони здоров’я України, а в правоохоронних
відомствах – розвитку розгалуженої спеціалізованої системи
(підрозділів, лабораторій, інститутів) за окремими напрямками
криміналістичних досліджень, а також розвитку недержавних експертних
організацій;

Не виконано

3) посилення засад професійної незалежності працівників прокуратури
за рахунок її часткової децентралізації та зміцнення самостійності
процесуального статусу прокурорів; окрім того, на часі розвиток
дискреційних начал в системі процесуальних прокурорських
повноважень;

Не виконано

4) розширення гарантій адвокатської діяльності, забезпечення реальної
незалежності адвоката в судовому процесі від незаконного впливу з
боку органів обвинувачення та суду.

Не виконано

У напрямку розвитку цивільного процесуального права України доцільно
наблизити правила цивільного судочинства до європейських стандартів,
насамперед ті, що стосуються розгляду справ з іноземним елементом,
визнання та виконання рішень іноземних судів.

Не виконано

У адміністративному судочинстві потрібно передбачити:
1) процедуру вирішення усіх публічно-правових спорів з органами
влади, а не тільки тих, що виникають між фізичними особами та
органами влади;

Виконано

2) доступність рішень адміністративного суду для ознайомлення
громадськості;

Виконано
частково
через
прийняття закону про доступ до
рішень судів

3) ефективні механізми виконання судових рішень та контролю за цим.

Не виконано

Для удосконалення статусу суддів необхідно невідкладно:
1) зробити процедури добору і кар’єри суддів більш прозорими,
запровадити
короткострокове
навчання
суддів,
які
вперше
призначаються на посаду, та регулярне підвищення кваліфікації суддів з
наголосом на права людини;
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2) вирівняти статус суддів судів різних спеціалізованих юрисдикцій та
законом встановити механізм оплати праці суддів;

Не виконано

3) встановити додаткові гарантії від необґрунтованого притягнення
суддів до відповідальності та підвищити дієвість механізму
дисциплінарної відповідальності суддів.

Не виконано

VI. ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (ПРИВАТНІСТЬ)
1. Прийняти законодавство щодо захисту персональних даних у
відповідності до стандартів Ради Європи та Європейського Союзу
(зокрема, Директиви № 95/46 Європейського парламенту та ради «Про
захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки персональних
даних та безперешкодного руху цих даних», Директиви № 97/66 ЄC
щодо обробки персональних даних і захисту приватності у сфері
телекомунікацій, Конвенції Європолу, Рекомендацій Комітету Міністрів
Ради Європи № R(99)5 щодо захисту приватного життя в Інтернеті, №
R(81)1 щодо автоматизованих баз медичних даних; № R(83)10 щодо
наукових досліджень та статистики; № R(85)20 щодо прямого
маркетингу; № R(86)1 щодо соціального забезпечення, № R(87)15 щодо
поліції; № R(89)2 щодо працевлаштування, № R(90)19 щодо виплат
заробітної плати та пов’язаних з цим операцій, статті 8 Європейської
Конвенції про захист прав людини та основних свобод та інших);

Не
виконано,
хоча
новий
законопроект був розроблений
на початку 2006 року, а щодо
прийнятої
парламентом
попередньої версії законопроекту
накладено вето Президентом

2. Підписати та ратифікувати міжнародні документи щодо захисту
персональних даних, зокрема Європейську конвенцію 1981 року про
захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних та
Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з
автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду
та транскордонних потоків даних;

Виконано частково. 29.08.05
підписано
Конвенцію
та
Додатковий протокол до неї.
Здійснюється
підготовка
документів для подання угод на
ратифікацію.
30.12.05 Мінюст листом №44-11144 звернувся до КМУ з
проханням перенести термін
виконання заходу до 15.02.06р.

3. Провести навчання для суддів щодо захисту права на приватність
при розгляді справ про захист персональних даних, надаванні санкції на
обшук, прослуховування чи інше зняття інформації з каналів зв’язку;

Не виконано

4. Запровадити практику публічного річного звіту щодо використання
оперативно-розшукових заходів, що порушують право на приватність
(негласний обшук, зняття інформації з каналів зв’язку), в якому надавати
кількість дозволів, наданих судами на проведення таких заходів,
розподілення їх поміж підрозділами, які провадять оперативнорозшукову діяльність (міліція, податкова міліція, СБУ, тощо),
ефективність проведення цих заходів (кількість порушених та
переданих до суду кримінальних справ, тощо) та інші дані.

Не виконано, навіть більше, дана
інформація потрапила до Зводу
інформації,
що
становить
державну таємницю

5. Створити спеціальний орган державної влади для незалежного
контролю за законність в сфері захисту персональних даних і доступу
до інформації.

Не виконано

VII. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
1. Привести українське законодавство у відповідність до вимог статті 9
та 11 Європейської конвенції про захист прав людини та основних
свобод у світлі судової практики Європейського суду з прав людини,
зокрема, щодо забезпечення нейтралітету держави, можливості

Не виконано
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релігійній громаді отримати статус юридичної особи та вільно
відправляти релігійні культи.
2. При розробці нової редакції закону про релігійні організації перенести
акцент з перевірки організації при реєстрації на моніторинг їхньої
діяльності: відповідно скоротити та спростити реєстрацію релігійних
організацій, прирівнявши цю процедуру принаймні до реєстрації
об’єднань громадян.

Не виконано

3. Усунути дискримінацію при реєстрації статутів релігійних громад та
чітко визначити підстави відмови у реєстрації або скасування реєстрації
статутів релігійних громад.

Не виконано

4. Державні органи не повинні втручатися у внутрішньоцерковні справи,
зокрема, щодо створення єдиної помісної православної церкви.

Не виконано

5. Запровадити дієві механізми запобігання дискримінації за релігійною
ознакою, особливо у кримінально-виконавчій системі, соціальній сфері
та сфері трудових відносин.

Не виконано

6. Правоохоронні органи повинні належно реагувати на випадки
розпалювання релігійної ворожнечі, особливо з боку домінуючих
релігійних організацій, та суб’єктів, що здійснюють боротьбу з
організаціями, які є на їхню думку, сектами.

Не виконано

7. З метою усунення дискримінаційної адміністративної практики та
конфліктів між церквами прийняти чіткі правові норми щодо підстав,
порядку та термінів повернення культового майна церков. Також доцільно
розробити детальний план повернення культового майна з визначенням
цих процедур в часі щодо кожного об’єкту. У разі неможливості
повернення такого майна необхідно передбачити надання певної
компенсації, зокрема, на будівлю нових культових споруд.

Не виконано

8. Спростити доступ священників усіх релігій до закладів кримінальновиконавчої системи, Збройних сил України та запровадити доступ
капеланів в усі порти України відповідно до міжнародних норм.

Виконано в частині доступу до
Збройних сил України

9. Місцевим органам влади слід переглянути прийняті ними правові акти,
що встановлюють дискримінаційні положення, а також додаткові,
непередбачені законом обмеження права на свободу віросповідання при
проведенні мирних зібрань, оренди приміщень, виділення земельних
ділянок та повернення культових споруд.

Не виконано

VIII. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
1. Припинити практику незаконного втаємничення інформації, в тому
числі нормативно-правових актів, під грифами «не для друку»,
«опублікуванню не підлягає» та «для службового користування»;

Виконано частково

2. Розкрити усі нормативно-правові акти з грифами «не для друку» та
«опублікуванню не підлягає» та проаналізувати документи з грифом
ДСК щодо обґрунтованості їх засекречування;

Виконано частково (на початку
2006
року
відкрито
назви
документів Уряду)

3. Проаналізувати «Звід відомостей, що становлять державну
таємницю» з точки зору обґрунтованості засекречення інформації
користуючись трискладовим тестом Європейського суду з прав людини
на предмет наявності «шкоди» і впливу на «суспільні інтереси» та

Не виконано
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статтею 47-1 Закону «Про інформацію»;
4. Прийняти новий закон про інформацію, який гарантував би доступ до
інформації в органах державної влади та місцевого самоврядування на
основі Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи № R 19 (1981),
REC 2 (2002), 13 (2000) Конвенції ЄЕК ООН щодо доступу до
інформації, участі громадськості у прийнятті рішень та доступу до
правосуддя в сфері охорони навколишнього середовища (Оргуська
Конвенція, прийнята 25 червня 1998 року, ратифікована Україною у
1999 році);

Не виконано, хоча робота над
проектом триває

5. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини і
принципи законодавства щодо свободи інформації, розробити
навчальний курс і провести навчання суддів місцевих і апеляційних
судів усіх 27 регіонів України та державних службовців, які працюють
у відділах по зв’язках з громадськістю в органах державної влади та
місцевого самоврядування, щодо міжнародних стандартів доступу
до інформації та практики їх застосування в Україні;

Не виконано

6. Представникам ЗМІ, правозахисних та інших громадських
організацій дослідити ефективність активного та пасивного доступу до
інформації на центральному і місцевому рівнях та активніше
оскаржувати у судовому порядку бездіяльність посадовців щодо
надання інформації й відмови у наданні інформації.

Виконано частково

IX. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
1. Здійснити програму реформування державних ЗМІ через зміну їхньої
системи управління та фінансування відповідно до рекомендацій Ради
Європи та ОБСЄ. Найкращим прикладом такого реформування є
запровадження громадського телерадіомовлення на базі державного
телеканалу УТ-1 та Першого національного радіоканалу.

Не виконано.
Сформовано
Медіа-карту
комунальних друкованих ЗМІ, яка
включає
734
комунальні
періодичні видання України. Дані
Медіа-карти складатимуть основу
додатку до відповідної постанови
Кабінету
Міністрів
про
роздержавлення
комунальної
преси.

2. Реформувати інститут державного регулювання телебачення та
радіо – Національну Раду України з питань телебачення та
радіомовлення – відповідно до Рекомендацій Комітету Міністрів
Ради Європи № 23 (2000), 1 (1999), Директиви № 95/47/ЄС
Європейського парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року. Слід
законодавчо та на практиці забезпечити незалежність державного
органу регулювання телерадіомовлення. Національна рада з питань
телебачення і радіомовлення повинна отримувати достатнє
фінансування, необхідне для забезпечення її незалежності та
належного виконання своїх функцій.

Виконано

3. Скасувати закони «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації» та «Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів»; при цьому
передбачити скасування окремих пільг журналістам державних ЗМІ.

Не виконано

4. Прийняти нову редакцію закону про телебачення та радіомовлення,
що відповідав би стандартам Ради Європи, ОБСЄ та Європейського
Союзу.

Не виконано
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5. Внести зміни до законодавства щодо можливості визначення
справжнього власника ЗМІ, особливо телеканалів і радіостанцій,
впровадження ефективного контролю за концентрацією ЗМІ в руках одного
власника чи його родини, антимонопольними обмеженнями на
інформаційному ринку відповідно до рекомендацій Ради Європи, ОБСЄ та
Європейського Союзу, а також впровадження необхідних процедур щодо
покарання порушників законодавства про концентрацію ЗМІ.

Не виконано

6. Забезпечити швидке та прозоре розслідування всіх заяв щодо
випадків насильства та смерті журналістів і гарантування реалізації
прав журналістів.

Не виконано

7. Зобов’язати власників ЗМІ оприлюднювати зміст редакційної
політики, а також негайно оприлюднювати будь-які зміни в редакційній
політиці; встановити юридичну відповідальність за не оприлюднення чи
невчасне оприлюднення редакційної політики або оприлюднення
редакційної політики, яка не відповідає дійсності.

Виконано
частково
для
телебачення і радіомовлення

8. Запровадити державну програму підтримки місцевих друкованих ЗМІ
національних і мовних меншин у місцях їх компактного проживання.

Не виконано

9. Прискорити процедуру ратифікації Європейської конвенції про
транскордонне телебачення, Додаткового протоколу до Конвенції про
транскордонне телебачення, а також прийняти зміни до законодавства
для імплементації її норм, а також положень Директиви ЄС 85/552/ЕС,
97/36/ЕС «Телебачення без кордонів».

Не виконано

10. Ліквідувати Державний комітет телебачення і радіомовлення під час
розгляду проекту змін до Конституції України.

Не виконано

X. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ
1. Розробити інструкції для правоохоронних органів, які
регламентували їх поведінку під час проведення мирних зібрань.

б

Не виконано

2. Провести навчання працівників спеціальних підрозділів та патрульнопостової служби правоохоронних органів з метою: забезпечення ними
громадського порядку при проведенні мирних зібрань, охороні учасників
мирних зібрань, а також підстав і умов використання ними спеціальних
засобів і фізичної сили; забезпечення незалежного контролю за
реалізацією їхніх повноважень під час проведення мирних зібрань.

Не виконано

3. Перекласти українською мовою рішення Європейського Суду з прав
людини по статті 11 Європейської Конвенції захисту прав людини та
основних свобод, що стосуються свободи мирних зібрань та передати ці
переклади в усі місцеві та апеляційні суди.

Виконано частково

4. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, розробити
навчальний курс і провести навчання суддів місцевих і апеляційних
судів усіх 27 регіонів України щодо практики застосування статті 11
Європейської Конвенції в судовій практиці щодо подань органів влади
про заборону мирних зібрань.

Не виконано

5. Верховному Суду України доцільно узагальнити практику рішень
судів в справах про обмеження права на мирні збори та демонстрації.

Не виконано

6.

Виконано
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Розробити

законопроект

про

проведення

мирних

зібрань,

частково,

проект
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враховуючи практику Європейського Суду з прав людини та позитивну
практику демократичних країн, і сприяти його прийняттю парламентом.

розроблено, проте
його відхилив

7. Органи місцевого самоврядування та державної влади повинні
скасувати свої рішення щодо затвердження Положення про порядок
проведення мирних зібрань та використання «малих архітектурних
форм», привести інші свої рішення у відповідність до вимог Конституції
України та статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та
основних свобод. Прокуратура України повинна опротестувати у
судовому порядку такі рішення місцевих органів влади в разі відсутності
реакції з їхнього боку.

Не виконано

8. Уповноваженому Верховної ради України доцільно більше уваги
звертати на порушення місцевими органами влади та правоохоронними
органами права на мирні збори.

Не виконано

9. Організаторам мирних зборів рекомендуємо оскаржувати у судовому
порядку рішення судів першої інстанції про обмеження права на мирні
зібрання, а також незаконні дії правоохоронних органів. Інститут
«Республіка» та Українська Гельсінська спілка з прав людина
розглядають такі справи як приоритетні при можливості надання
правової допомоги при таких порушеннях.

Не виконано

парламент

XI. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ)
1. Прийняти новий закон «Про непідприємницькі організації», що
визначив би чіткі єдині умови створення та припинення діяльності усіх
видів НПО, в тому числі організацій, створення яких не передбачено
українським законодавством, а також отримання ними відповідних
податкових пільг через отримання статусу неприбуткової організації.

Не виконано

2. Спростити процедуру реєстрації недержавних організацій через
уніфікацію процедури реєстрації НПО з підприємствами та скасувати
подвійну реєстрації НПО двома органами виконавчої влади.

Виконано
частково
через
скорочення термінів та вартості
реєстрації

3. Скасувати територіальний поділ діяльності НПО та обмеження їхньої
діяльності територією адміністративно-територіальної одиниці, в якій вони
зареєстровані.

Не виконано

4. Скасувати практику ліцензування соціальних послуг, що надаються
НПО не за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

Не виконано

5. Створити можливості для сприяння благодійній та іншій
неприбутковій діяльності через надання податкових пільг виключно за
умовами здійснення благодійної чи іншої соціально-значимої діяльності,
а не в залежності від створення того чи іншого виду організацій, що
можуть і не надавати такі послуги.

Не виконано

6. Припинити практику обмеження джерел фінансування та
призупинення пільг для підприємств, що здійснюють благодійну
діяльність, законом України про державний бюджет на кожний рік.

Не виконано

7. Законодавчо визначити умови закупівлі соціальних послуг державою
та надання державної допомоги недержавним неприбутковим
організаціям.

Не виконано

8. Виключити статтю 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення, що

Не виконано
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встановлює відповідальність за діяльність незареєстрованих громадських
організацій.
9. Підписати та ратифікувати Конвенцію про визнання правосуб’єктності
міжнародних недержавних організацій (ETS N 124), що набула чинності
1 січня 1991 року.

Не виконано

XII. ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ
ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
1. Завершити створення автоматичної системи обліку місця проживання
громадян із застосуванням кращих зразків інших країн;

Не виконано

2. Забезпечити захист персональних даних особи щодо її реєстрації та
пересування;

Не виконано

3. Відповідно до Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи
№ 190 щодо вступу України до Ради Європи необхідно передати
функції реєстрації громадян, іноземців та осіб без громадянства на
території країни до Міністерства юстиції України;

Не виконано. Указом Президента
України від 23.05.05 № 834
утворено Міжвідомчу комісію з
питань
реформування
правоохоронних органів. У зв’язку
з цим Мін’юстом погоджено з
Секретаріатом
Президента
України
питання
зняття
з
контролю
завдання
щодо
покладення на Мін’юст функцій із
забезпечення
виконання
законодавства
з
питань
громадянства,
імміграції,
реєстрації
фізичних
осіб,
біженців.
Опрацьовується
питання
щодо
утворення
Державної міграційної служби.

4. Завершити реформування законодавства у сфері реєстрації осіб з
урахуванням позитивної міжнародної практики та закону України про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

Не виконано

5. Скасувати практику обмеження виїзду за кордон осіб, що мають
допуск до державної таємниці.

Не виконано

6. Внести зміни до законодавства з метою впровадження процедур
забезпечення прав бездомних та осіб без документів

Виконано

XIII. ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ
1. Підготувати законопроект про зміни до Закону «Про національні
меншини в Україні», провести експертизу законопроекту на
відповідність стандартам ОБСЄ, Ради Європи і Європейського Союзу.

Не виконано, проект закону
спрямований на експертизу до
ОБСЄ

2. Розробити законопроект про зміни до Закону про мови, переглянути
Закон про ратифікацію Європейської хартії про регіональні мови та
мовні меншини.

Не виконано, хоча розпочата
робота над цим

3. Підготувати законопроекти «Про національно-культурну автономію»,

Не виконано
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про зміни в Цивільному кодексі та інших законах а також спеціальні
програми з метою розвинути принцип недискримінації та передбачити
спеціальні квоти для дискримінованих етнічних груп (рома, кримські
татари, караїми, кримчаки, тощо).
4. Підготувати спеціальний виборчий закон для Автономної республіки
Крим.

Не виконано

5. Провести інвентаризацію землі в АРК з метою вирішення проблеми
надання земельних паїв представникам депортованих народів.

Не виконано

6. Уточнити кваліфікацію складу злочину за статтею 161 Кримінального
кодексу, ввести норми, які передбачають цивільно-правову та
адміністративну відповідальність за дії, спрямовані на дискримінацію
окремих осіб і верств населення.

Не виконано

7. Поширити дію антидискримінаційних норм на іноземців, які на
законних підставах перебувають в Україні.

Не виконано

XV. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА

1. Приєднання України до міжнародних договорів у сфері захисту ЕСП
Україна має продовжити роботу в напрямку приєднання до ряду
міжнародних договорів у сфері захисту ЕСП:
· Європейська конвенція про правовий статус трудящих мігрантів 1977
року (підписана 2 березня 2004 року);

Не виконано

· Дванадцятий додатковий протокол до Європейської Конвенції про
захист прав людини та основних свобод про заборону дискримінації
(підписаний 4 листопада 2000 року);

Виконано

· Конвенція ООН про права робітників-мігрантів (підписати та
ратифікувати).

Не виконано

Україна повинна також здійснювати вже прийняті зобов’язання,
передбачені Пактом ООН про ЕСК права, та рекомендації Комітету
ООН з економічних, соціальних та культурних прав. Так, у
пропозиціях та рекомендаціях Заключних висновків Комітету Україні
було
рекомендовано
«розробити
шляхом
відкритого
консультативного процесу національний план дій, спрямований на
імплементацію зобов’язань, взятих відповідно до міжнародних
документів з прав людини, зокрема, відповідно до Міжнародного
Пакту про ЕСК права».

Не виконано

Комітет також просив подати копію національного плану дій разом з
п’ятим періодичним звітом, а також проінформувати Комітет про
прогрес, досягнутий у здійсненні такого плану. Черговий (п’ятий)
періодичний звіт Україна має подавати вже в червні 2006 року.
Однак, станом на початок 2005 року громадськості нічого не відомо
про розробку, тим більше про здійснення такого плану.

Не виконано

3. Діяльність уряду
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Діяльність уряду має розглядатись не тільки з точки зору
виконання відповідних стратегій та державних програм в галузі
соціальної політики, охорони здоров’я, освіти тощо. Роботу уряду
варто розпочати оцінювати власне в контексті захисту відповідних
прав, і не лише перед відповідними органами, що уповноважені
здійснювати такий контроль згідно з відповідними міжнародними
договорами. Таким позитивних прикладом можна вважати,
наприклад, Південно-Африканську Республіку, де уряд, згідно з
Конституцією країни, щорічно звітує стосовно виконання взятих
країною зобов’язань у сфері економічних, соціальних та
культурних прав.

Не виконано

Розробка наступних етапів Стратегії подолання бідності повинна брати
до уваги відповідні директиви, що були розроблені офісом Верховного
Комісара ООН з прав людини.

Не виконано

XVI. ПРАВО ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
1. Проголосити екологічну політику серед семи головних пріоритетів
діяльності усіх гілок влади, а критерієм якості управління – зростання
індексу людського розвитку, що відображає збалансованість
економічного, екологічного та соціального компонента суспільної якості
життя.

Не виконано

2. Визнати особливу важливість дотримання Україною Оргуської
конвенції – і самої по собі, і як механізму масового залучення громадян
до демократії. Не приймати жодного рішення, яке може вплинути на
стан довкілля, без процедурно врегульованої участі громадськості
(громадські та парламентські слухання, референдуми, громадська екоекспертиза тощо). Громадяни мають інформуватись на самих ранніх
стадіях підготовки рішень. Відновити започатковані в 2000 році публічні
обговорення діяльності уряду.

Не виконано

3. Визнати корінням екопроблем – низький рівень ековиховання,
екопросвіти й екоосвіти. Необхідно вимагати від українських керівників
усіх рівнів безумовного виконання вимог статті 7 профільного Закону
«Про охорону навколишнього природного середовища»: «Екологічні
знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових
осіб, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів та
призводить до впливу на стан навколишнього природного
середовища».

Не виконано

4. Змінити державну інформаційну політику, стимулюючи суспільний
попит на екологічну інформацію та пропаганду здорового способу
життя.

Не виконано

5. Здійснити реформу системи органів управління, регулювання та
контролю в сфері охорони довкілля, природокористування та
збалансованого розвитку. Ліквідувати ресурсні держкомітети-вотчини,
забезпечивши розмежування управлінських та господарських функцій,
незалежність регулювання, управління, експертизи та контролю.
Відповідно до статті 20 профільного Закону, Міністерство довкілля має
насправді стати головним робочим органом розробки та здійснення
державної екополітики, зокрема, координації її з усіма іншими
державними органами.

Не виконано

6. Широко, з максимальним залученням громадськості обговорити
діяльність (скоріше – бездіяльність) Державної екоiнспекцiї та

Не виконано
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природоохоронної прокуратури. Реформувати їх так, щоб ліквідувати й
дублювання, і наявність безконтрольних зон у діяльності будь-яких
органів влади, включно з Кабміном. Мають вживатись реальні, а не
паперові санкції. Позитивний зразок для наслідування – діяльність
Рахункової Палати.
7. Забезпечити прозорість та обґрунтованість кадрової політики в
природоохоронних органах і суміжних відомствах. На перших місцях
мають
стояти
управлінський
професіоналізм,
освіта,
природоохоронний досвід, нескомпрометованість антиекологічними
чи корупційними діями, спроможність відстоювати екологічні
принципи та конструктивно співпрацювати з громадськістю.
Призначати Міністра, заступників, керівників природоохоронних
управлінь на конкурсній основі з обов’язковим урахуванням думки
громадськості.

Не виконано

8. Зобов’язати органи державного управління із залученням НПО
провести ревізію так званих «програм» (національних, державних,
урядових, галузевих, обласних тощо), зокрема – в екологічній сфері.
Анулювати ті з них, що є пропагандистськими, а не управлінськими
документами. Розробляти Національні Плани Дій, зокрема, для
виконання зобов’язань України за міжнародними конвенціями.
Запровадити програмно-цільові методи управління та посади
менеджерів з жорстко персоніфікованою відповідальністю за ефективне
та прозоре управління, конкретність результатів, дотримання строків.
Насамперед запровадити посаду вповноваженого КМУ з проблеми
зміни клімату.

Не виконано

9. Підтримати виділення в державному бюджеті окремого екологічного
розділу, де буде баланс між надходженнями за природокористування та
екологічними витратами. Податки, як і платежі за природокористування,
мають сплачуватись насамперед у місцеві бюджети, де ці підприємства
діють та шкодять. Не менше 5% природоохоронних коштів має
витрачатись на заходи екологічної освіти, просвіти та інформування, а
до тендерів на ці заходи мають залучатись НПО.

Не виконано

XVII. ПРАВА ЖІНОК
1. Розробити комплексну стратегію запобігання і ліквідації усіх форм
дискримінації стосовно жінок. Така стратегія повинна включати навчання
державних службовців, співробітників правоохоронних і судових органів
усіх ланок роботи зі скаргами на порушення прав жінок, а також
загальнонаціональну просвітницьку кампанію, спрямовану на зміну
суспільної думки про соціальний статус жінок.

Не виконано

2. Просити Верховний Суд України узагальнити всі судові справи, у яких
мали місце факти дискримінації стосовно жінок, і дати роз’яснення з
питань застосування Конвенції в судовій практиці України, а відповідним
суб’єктам звернення звернутися до Конституційного Суду України з
проханням дати офіційне тлумачення терміну «дискримінація» у порядку,
передбаченому чинним законодавством. Також розробити керівні
роз’яснення суддям, а також комплекс процесуальних заходів для
співробітників правоохоронних органів і імміграційних служб,
застосованих для запобігання кримінального переслідування торгівлі
людьми.

Не виконано

3. Внести зміни до статті 149 Кримінального кодексу, спрямованої на
боротьбу з торгівлею людьми, для того, щоб криміналізувати торгівлю

Виконано
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людьми, здійснювану в межах території України без перетинання
державного кордону.
4. Провести програму спеціальної підготовки з реагування на сигнали
про випадки насильства в родині для всіх співробітників
правоохоронних органів, а також включити таку програму в курс
основної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ і
суддів.

Не виконано

5. Увести таку тимчасову спеціальну міру, як передбачену
законодавством квоту представництва осіб однієї статі в Парламенті і
вищих органах державної влади. Це ж положення повинне
застосовуватися й до перших десяти кандидатів від політичних партій,
що обираються за партійними списками.

Виконано частково, 26.07.05
прийнято
Указ
Президента
України
№1135
“Про
вдосконалення
роботи
центральних і місцевих органів
виконавчої
влади
щодо
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків”.

6. Розглянути питання про формування кваліфікаційних комісій на
паритетній основі й про введення вимоги обов’язкового представництва
визначеного відсотка представників обох статей у структурних
підрозділах державних органів. Такі заходи полегшать подолання
негативних стереотипів щодо участі українських жінок у політичних
процесах.

Не виконано

7. Установити в Україні додаткові гарантії для жінок у трудовій сфері, а
також передбачити санкції за їхнє порушення, зокрема, за порушення
принципу рівних можливостей. Варто конкретизувати види
дисциплінарних чи адміністративних стягнень, розмір матеріальної
відповідальності власника чи уповноваженого ним органа, посадових
осіб підприємств, установ, організацій, сторін колективних договорів за
порушення трудових прав, інші несприятливі наслідки для порушників
відповідних законодавчих положень.

Виконано
частково
через
прийняття закону про рівність
права та можливості жінок і
чоловіків.

8. Внести до проекту Трудового кодексу України умови і гарантії праці
жінок з урахуванням міжнародних стандартів (документів МОП,
Європейської соціальної хартії, і т.д.) для того, щоб ці пільгові умови
відповідали критеріям необхідності і достатності і не давали
«зворотного ефекту», тобто не приводили до погіршення становища
жінок на ринку праці. ДАГ ХЦЖД також рекомендує законодавцям
працювати над проектом законодавчих змін у тісному співробітництві з
громадськістю України й враховувати пропозиції, що надійдуть від
громадських організацій і профспілкових об’єднань.

Не виконано

9.Організувати через обласні і районні управління Міністерства юстиції
України систематичні короткі курси з прав жінок при широкому сприянні
представників громадських організацій із залученням студентів
юридичних ВУЗів.

Не виконано

XX. ПРАВА БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ
1. Для завершення формування нормативно-правової бази з питань
міграції необхідно терміново прийняти закони, які б регламентували:
а) основні засади міграційної політики;

Не виконано

б) запровадження додаткових форм захисту в Україні осіб, які вимушено
залишили країну громадянської належності або країну постійного

Не виконано
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проживання (гуманітарний захист, тимчасовий захист);
в) порядок надання притулку в Україні;

Не виконано

г) створення та визначення повноважень державної міграційної служби
(для скорочення терміну розгляду заяв органи міграційної служби на
місцях повинні отримати повноваження приймати остаточне рішення за
заявами про надання статусу біженця);

Не виконано

д) створення незалежної державної системи імміграційних трибуналів.

Не виконано

2. Для забезпечення захисту прав осіб, яким надано статус біженців в
Україні:
а) усунути суперечності в законодавстві України, які стають на
перешкоді реалізації прав біженців відповідно до міжнародних
зобов’язань України згідно міжнародного права;

Виконано частково

б) здійснювати заходи щодо сприяння адаптації біженців в українське
суспільство: забезпечувати інформаційну підтримку біженців відносно
забезпечення їхніх прав відповідно до законодавства України;
роз’яснювати права біженців та механізми їх реалізації державним
службовцям, які повинні забезпечувати права біженців; сприяти
біженцям у вивченні української мови, вирішенні проблеми
працевлаштування.

Не виконано

3. Удосконалити підготовку фахівців у сфері міграції. Запровадити
обов’язкове вивчення прав біженців для всіх працівників
правоохоронних органів, прикордонників. Розпочати цілеспрямовану
підготовку чи перепідготовку фахівців з питань міграції в системі
державної вищої освіти.

Не виконано

XXI. ПРАВА В’ЯЗНІВ
1. Законодавчо обмежити терміни перебування під вартою на всіх
стадіях розслідування і судового процесу, зокрема, знизити
максимальний термін попереднього ув’язнення з 18 до 9 місяців і
обмежити сумарний час перебування під вартою у період слідства і суду
до двох років, після чого перебування під вартою повинно бути замінене
на інший запобіжний захід, який не припускає позбавлення волі;

Не виконано

2. Провести міжнародну експертизу проекту Кримінально-виконавчого
кодексу та інших актів кримінально-виконавчого законодавства на
відповідність до практики Європейського суду з прав людини і норм
права Європейського Союзу з залученням іноземних фахівців.

Не виконано

3. Провести експертизу українського кримінально-виконавчого
законодавства на відповідність до стандартів КЗК з перевіркою
виконання рекомендацій КЗК, даних українському урядові в доповідях
про періодичні відвідини України у 1998, 1999, 2000 та 2002 р.р.

Не виконано

4. Прийняти зміни до Кримінально-виконавчого кодексу з метою його
приведення у відповідність до міжнародних стандартів для установ
виконання покарань.

Не виконано

5. Негайно створити в декількох СІЗО спеціальні дільниці для
утримування обвинувачених, хворих на туберкульоз, і відповідно

Не виконано
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змінити спільний наказ Департаменту з питань виконання покарань і
Міністерства охорони здоров’я України №3/6 від 18 січня 2000 року,
наказ Департаменту №192-2000 і вказівку Департаменту №24/44 від 3
січня 2003 року .
6. Змінити судову практику, набагато ширше застосовувати міри
покарання, не пов’язані з позбавленням волі;

Не виконано

7. Ввести до програми професійної підготовки співробітників
кримінально-виконавчої системи курс прав людини, і зокрема, вивчення
документів про катування і жорстоке поводження.

Не виконано

8. Розширити правові основи судового і цивільного контролю за
діяльністю правоохоронних органів.

Не виконано

XXII. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ОКРЕМІ АСПЕКТИ)
На даному етапі вважаємо за необхідне:

Не виконано

1) Терміново переглянути Накази №2 та 207 Міністерства оборони
України, зважаючи на сучасний стан здоров’я призовної молоді і умови
проходження служби.

Не виконано

2) Ввести норму особистої відповідальності лікарів призовних комісій
РВК та ОВК щодо призову хворих і надати можливість командирам
військових частин подавати позови до суду для притягнення до
відповідальності лікарів, які допустили призов хворих. Не може бути
помилок там, де справа стосується здоров’я і тим більше життя людини.

Не виконано

3) Поновити обмеження при призові в залежності від індексу ваги, що
було відмінено Наказом №2 07 від 12 липня 1999 року «Про внесення
доповнень до наказу Міністра оборони України від 4 січня 1994 року
№2 ».

Не виконано

4) Збільшити кількість психологів, бо зараз, здається, ми маємо одного
психолога на 4000 військовослужбовців – чи можна вважати, що він є?

Не виконано

5) Ввести вночі в казармах чергування офіцерів, котрі є військовими
чиновниками – в штабах, у військкоматах і т.д. – один-два рази на
місяць з наданням відгулів, тобто чергування без права на сон – за
аналогією з лікарями.

Не виконано

6) Ввести відповідальність (хоча б адміністративну) командира за
приховування злочинів та правопорушень у частині, в тому числі, так
званих нестатутних відносин, – більш сувору, ніж за те, що в нього в
частині скоєний цей злочин. Бо зараз офіцера карають за самі випадки
нестатутних відносин, і офіцери намагаються приховати ці випадки.
Кожний
випадок
дідівщини
чи
іншого
порушення
прав
військовослужбовця повинен мати правові наслідки, тобто винні мають
бути покарані, нехай це стягнення чи покарання буде зовсім незначним,
але реакція повинна бути на кожний випадок,

Не виконано

7) Нарешті гідно оцінити життя офіцера і солдата – можливо, якби
держава була вимушена платити значну суму компенсації за життя
військовослужбовця, то більше б турбувалась про збереження цього
життя, бо зараз життя військовослужбовця практично нічого не коштує.

Не
виконано,
проте
розглядаються
два
законопроекти:
№7784-ІІ
від
27.09.05 (прийнятий у першому
читанні) та №3402-ІV (прийнятий
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у другому читанні)
8) Ініціювати закон про щомісячну виплату регресних сум за часткову чи
повну втрату працездатності внаслідок травми або захворювання,
пов’язаного з проходженням військової служби – за аналогією із
ситуаціями на виробництві в цивільному суспільстві, бо в разі травми чи
професійного захворювання робітник отримує регресні виплати або ж
довічно, або до часу поновлення працездатності, а військовослужбовці
в разі травми отримують тільки одноразову допомогу, при чому солдати
– зовсім мізерну. І чомусь про це мовчать не тільки солдати, але й офіцери, говорять тільки солдатські матері.

Не виконано

9) Ввести інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав
військовослужбовців.

Не виконано

10) Ширше застосовувати альтернативну службу.

Не виконано

11) Приєднатися до Європейської хартії прав солдат строкової служби,
у статті 3 якої записано: «Усі солдати, як і інші громадяни рівні перед
законом та захищені від будь-якої дискримінації. Солдати є
громадянами в уніформі. На основі цього не повинно бути жодних
підстав ставитися до них по іншому».

Не виконано
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Чи може справедливе покарання злочинця вважатися
політичною репресією?
Олександр Костенко, доктор юридичних наук, професор
При зміні влади завжди виникає проблема: як представники нової влади будуть
ставитись до представників старої влади? І це цілком природно. Залежно від цього
ставлення можна визначити, що на що змінилося.
Тому нова влада, якщо вона хоче бути прогресивною на відміну від старої, має
керуватися у своєму ставленні до старої влади прогресивною доктриною.
Зміна влади в Україні відбулася завдяки Помаранчевій революції, яка була
антикримінальною революцією. Народ вийшов на революційний Майдан під гаслом
«Злочинці мають бути покарані!»
Революційна ситуація в Україні у 2004 році виникла внаслідок загострення класової
боротьби між двома соціальними класами – класом незлочинців і класом злочинців.
Клас злочинців зумів перетворити державу на інструмент кримінальної експлуатації
незлочинців. Проявами кримінальної експлуатації, зокрема, була корупція, від якої
найбільше потерпали незлочинці.
Те, що мало належати незлочинцям корупційним шляхом перетікало до рук
злочинців, які використовували засоби держави для легалізації протиприродно набутих
багатств. При цьому вони, корупціювавши органи кримінальної юстиції, могли цинічно
стверджувати: мої багатства набуті законно, тому що ці органи не визнали мене злодієм
(за принципом: не пійманий – не злодій). Опинившись у руках злочинців, держава стала
знаряддям легалізації злочинних діянь. Будь-який злочин можна було вчинити, маскуючи
його за допомогою державних механізмів. Наприклад, вбивство журналіста Георгія
Ґонгадзе, чи розкрадання Чорноморського пароплавства, чи фальсифікація виборів на
будь-якому рівні.
Цілком природно, що народ, натерпівшись кримінального свавілля, передав владу у
руки політичної опозиції з надією на декриміналізацію держави.
І коли нова влада взялася за справу декриміналізації держави, виникла проблема: як
це зробити, щоб декриміналізація не перетворилась на політичні репресії.
І тут слід керуватися відповідною правовою доктриною, яка б стала на перешкоді
свавілля як тих, хто може зловживати обвинуваченнями невинних, так і з боку тих, хто
може зловживати захистом винних. Наприклад, коли перші представляють владу, а другі
– опозицію.
Такою протисвавільною доктриною, очевидно, має бути наступна.
У сучасній кримінальній юстиції існує принцип невідворотності відповідальності за
злочин. Зокрема, він закріплений у ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України,
де одним із завдань кримінального судочинства визнається «щоб кожний, хто вчинив
злочин, був притягнутий до відповідальності». Виходячи з цього, закон передбачає, що
«суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити
кримінальну справу у кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх
передбачених заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і
до їх покарання» (ст. 4 Кримінально- процесуального кодексу України).
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ЧИ МОЖЕ СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ ВВАЖАТИСЯ ПОЛІТИЧНОЮ РЕПРЕСІЄЮ?
Крім того, у ст. 24 Конституції України зазначається, що всі громадяни є рівними
перед законом і тому не може бути привілеїв чи обмежень, наприклад, за ознакою
політичних переконань. Це означає, що обвинувачення за Кримінальним кодексом має
однаково застосовуватись до усіх злочинців, незалежно від того, чи є вони
представниками влади, чи представниками опозиції. Але це означає, що і той, хто стає
на захист обвинувачуваних так само має дотримуватися принципу рівності усіх громадян
перед законом.
Якщо, наприклад, влада обвинувачує злочинців, то вона не повинна робити це
вибірково, за політичними ознаками – «чужі» злочинці обвинувачуються, а на «своїх»
злочинців закриваються очі.
Але і опозиція не має права захищати «своїх» злочинців, посилаючись на те, що їх
треба звільняти від відповідальності тому, що влада закриває очі на злочини тих, хто є
«політично» своїми для влади.
Опозиція може для усунення зазначеної вибірковості з боку влади вимагати лише
одного: щоб до кримінальної відповідальності влада притягала і «своїх» злочинців. Якщо
опозиція є справжньою, а не політичним маскуванням власних інтересів жадібних до
влади угруповань, то їй можна порадити для усунення можливості вибіркового підходу
добиватися прийняття закону про кримінальну відповідальность слідчого, прокурора чи
іншої уповноваженої особи за незаконну відмову від притягнення до кримінальної
відповідальності того, хто скоїв злочин. Тоді вибірковий підхід у притягненні до
кримінальної відповідальності стане забороненим під страхом покарання. Уповноважені
особи змушені будуть притягати усіх, хто скоїв злочин, а не лише злочинців із числа
політичних противників.
В той же час влада має право дорікати опозиції за її вибірковий підхід: чому опозиція
захищає від несправедливих обвинувачень лише «своїх» злочинців, а хіба усі інші
злочинці завжди справедливо обвинувачуються? Звідси урок для опозиції: треба
захищати від несправедливості усіх, в т.ч. і «чужих», таким чином удається захистити
«своїх». Такий самий урок і для влади: обвинувачувати треба усіх, хто вчинив злочин, в
т.ч. і «своїх», інакше не відбудеться декриміналізації держави.
Лише таким чином слід долати вибірковий підхід щодо відповідальності злочинців,
незалежно від того, хто цей підхід ініціює: влада чи опозиція.
Але тут виникає ще одна проблема.
Присвоївши владу у державі, клас злочинців створив обставини, сприятливі для
кримінального способу життя і несприятливі для чесного життя. Під тиском цих обставин
певна частина народу піддалася криміналізації. Опинившись перед дилемою: або бути
потерпілими від злочинів, або стати на злочинний шлях, вони вибрали останнє. У
суспільстві таким чином формувалася кримінальна культура, придатна для виживання
людей в умовах «державного» криміналізму.
Але це не означає, що громадяни, втягнені у злочинну діяльність класом злочинців з
допомогою
криміналізованої
ними
держави,
не
підлягають
кримінальній
відповідальності. Як і ті, хто їх втягнув у цю діяльність, вони мають відповідати, але порізному, тобто кожен за своє. Не можна відмовлятися від притягнення до кримінальної
відповідальності, наприклад, посадової особи, що чинила передбачені Кримінальним
кодексом діяння на тій підставі, що «так у ситуації криміналізованої держави чинили усі».
Закон не передбачає такої підстави для звільнення. Інша справа, що в країні може бути,
наприклад, оголошена амністія тим, хто вчинив злочини під тиском криміногенних
обставин, створених тими злочинцями, що заради власної наживи криміналізували
державу і таким чином насаджували у суспільстві кримінальну культуру, яка
розбещувала громадян. Отже, втягненим у злочинну діяльність громадянам – амністію, а
тим, хто їх втягнув – суворе покарання.
Крім амністії, чинне законодавство щодо втягнутих таким чином у злочинну
діяльність громадян надає можливість застосувати, зокрема, такі інститути як визнання
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їхніх діянь такими, що вчинені у стані крайньої необхідності, звільнення у зв’язку із
зміною обстановки, звільнення у зв’язку з дійовим каяттям, звільнення засудженої особи
від відбування покарання актом про помилування тощо.
Тут доречним було б нагадати, що згідно із ст. 44 Кримінального кодексу України
особу, яка вчинила злочин, звільняти від кримінальної відповідальності може виключно
суд у порядку, встановленому законом (крім звільнення за амністією чи за актом
помилування). Ніякі інші державні органи чи посадові особи не уповноважені звільняти
злочинця від кримінальної відповідальності, в тому числі за політичними мотивами.
Отже, вибір, кого карати, а кого милувати не може бути свавільним, і, зокрема,
залежним від політичних уподобань влади чи опозиції. Якщо, наприклад, дати
утвердитися принципу політичної вибірковості при кримінальному переслідуванні чи
навпаки – при відмові від переслідування, то з цього користуватиметься будь-який
насильник, крадій чи хабарник, заявивши, що він в опозиції до влади, і отримавши таким
чином індульгенцію називати кримінальне переслідування за вчинений ним злочин
політичною репресією. І що буде робити з цим нинішня опозиція, якщо народ довірить їй
владу, і нинішня влада, якщо вона опиниться в опозиції, тобто якщо вони поміняються
місцями? Очевидно, спрацює властива таким ситуаціям закономірність – за що
боролись, на те й напоролись.
Слід визнати, що завжди існує небезпека, що влада може стати на шлях політичних
репресій, але так само і опозиція завжди може стати на шлях політичного захисту
винних. Протидіяти як зловживанням влади, так і зловживанням опозиції можна лише
шляхом дотримання букви і духу закону.
Що стосується самого поняття політичних репресій, то такими прийнято вважати
притягнення із політичних мотивів до кримінальної відповідальності невинуватих або
призначення із цих же мотивів несправедливо жорстокого покарання винним.
Лише за наявності у діях влади таких ознак опозиція має підстави стверджувати про
політичні репресії, вчинювані владою.
І ще одне. Як це не парадоксально, але очищення влади від злочинців вигідно усім,
навіть самим злочинцям. Тому що навіть злочинці знають, що найнебезпечнішим злом є
«беспредел». А влада у руках злочинців завжди породжує «беспредел».
Для суспільства небезпечними можуть бути політичні репресії влади щодо
невинуватих, але так само небезпечним є перешкоджання притягненню до
відповідальності винних, що чиниться опозицією з політичних чи будь-яких інших
мотивів.
То чи може вважатися справедливе покарання злочинців політичною репресією?
Жодним чином! Навпаки – це моральний, правовий і, зрештою, політичний обов’язок
влади, яка має забезпечувати правопорядок, сприятливий для благополуччя усіх
громадян, а не бути знаряддям у руках злочинців.
22-06-2005
Надруковано
з
Майдану.
http://maidan.org.ua/
ПРАВА ЛЮДИНИ (#17,2005)
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Коментар Харківської правозахисної групи
з приводу оплати зусиль
народних депутатів України1
Останніми днями в Україні набула розголосу справа про подолання Верховною
Радою України вето Президента України на Закон України „Про внесення змін до статті
20 Закону України „Про статус народного депутата України”. Суть справи полягає в тому,
що 4 квітня 2006 р. парламент України під головуванням спікера В.Литвина прийняв
Закон, згідно з яким передбачається надати всім колишнім народним депутатам України
право на зарахування у резерв кадрів Головного управління державної служби України
та отримання матеріальної допомоги у випадку втрати роботи після закінчення строку
повноважень народного депутата. Як повідомляє преса, оскільки перше голосування за
законопроект не змогло подолати бар’єр у триста голосів, спікер В.Литвин поставив
законопроект на голосування вдруге. В результаті, із зареєстрованих 370 депутатів за
Закон проголосувало 307 народних обранців.
Якщо відкинути зайві юридичні формальності, то суть справи полягає в тому, що
відтепер кожен колишній народний депутат має право до досягнення ним пенсійного віку
одержувати з бюджету компенсаційні щомісячні виплати у розмірі приблизно 2 тисяч
доларів США. В реаліях українського сьогодення це означає, що безробітний
парламентарій здобув собі право одержувати щомісяця приблизно 4 стипендії дійсного
члена Національної академії наук України, або приблизно 6 зарплат професора
українського університету IY (вищої) категорії, або 12-13 зарплат лікаря вищої категорії,
або приблизно 20 зарплат шкільного вчителя вищої категорії...
Є привід згадати також і про актуальні зарплати народних обранців. Так, згідно з
частиною 2 статті 33 Закону України „Про статус народного депутата України”, „народний
депутат в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється
до членів Кабінету Міністрів України”. Це, в свою чергу, означає, що місячна зарплата
діючого народного депутата дорівнює приблизно 4 тисячам доларів США. Тобто один
діючий депутат коштує бюджету України як вісім діючих академіків, або 12 професорів,
або 26 лікарів хірургів, або 40 вчителів середніх шкіл. Пенсія ж народного депутата, за
Законом, коливається в межах 80-90% від діючої на момент виплати зарплати
народного депутата.
Крім того, „Верховна Рада України забезпечує колишньому народному депутату
безпосередньо після закінчення строку його повноважень, на період його
працевлаштування, виплату матеріальної допомоги у розмірі заробітної плати з
урахуванням всіх доплат та надбавок, які отримують працюючі народні депутати, але не
більше одного року” (частина 5 статті 20 Закону). А в „разі виходу на пенсію народному
депутату виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів
працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення
діяльності Верховної Ради України” (пункт 2 частини 12 статті 20 Закону). Отож, після
закінчення терміну повноважень депутат має одержати ще й „матеріальну” (гроші на
період працевлаштування), а перед виходом на пенсію – „грошову” (гроші для

1

Підготовлено конституційним експертом ХПГ В.Речицьким
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пом’якшення виходу на пенсію) допомогу, кожна з яких дорівнює його річній (48 тисяч
доларів) зарплаті.
Якщо вдатися до нескладної арифметики, то за п’ять років перебування народного
депутата на посаді він одержить через зарплату приблизно 240 тисяч доларів США, до
яких слід додати ще „матеріальну” та „грошову” допомогу, яка дорівнює приблизно 96
тисячам доларів США. Про компенсаційні виплати, що нині обговорюються у ЗМІ, та
пенсію наразі говорити не будемо. Таким чином, фактична зарплата народного депутата
за п’ять років його перебування на посаді становить приблизно 336 тисяч доларів США.
Всі також знають, що „народний депутат, незалежно від місця постійного проживання, за
його бажанням має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат для
створення належних житлових умов (грошова компенсація), або на строк його
повноважень службового жилого приміщення, або жилого приміщення для постійного
проживання” (частина 1 статті 35 Закону). Оскільки одружений депутат має право на
додаткову окрему кімнату, мінімальна сума компенсації (в умовах ринку житла в Києві)
становитиме не менш як 120-150 тисяч доларів США. Отож разом всі виплати
дорівнюють приблизно півмільйону доларів США. З огляду на зазначені суми, можна
зрозуміти викривлені обличчя молодих українських „растіньяків”, яким не поталанило
увійти цього разу до парламентського депутатського корпусу. Проте залишається
питанням, чи розуміли повністю „матеріальний” сенс своїх дій українські виборці.
Принаймні, відомо, що дехто з виборців не голосував за „Нашу Україну”, бо просто не
хотів, образно кажучи, дарувати співачці Руслані та сентиментальній О.Герасимюк по
десять „мерседесів”.
Саме тут доречно спитати, яким чином все це співвідноситься із світовою практикою.
На перший погляд, все виглядає ніби пристойно. Бо й на Заході гарантією незалежності
депутатів вважається одержання ними солідної державної винагороди. Багато
конституцій навіть мають про це відповідні статті (США, Іспанія, Німеччина ін.). Зокрема,
Двадцять сьома поправка до Конституції США встановлює, що розмір парламентської
винагороди не може бути збільшений конгресменами самими для себе. Тобто можливе
збільшення виплат матиме чинність лише для наступного складу палат Конгресу.
Типовою є також практика, коли розмір депутатської винагороди прирівнюється до
посадових зарплат членів уряду (Австрія) або вищих державних службовців (Франція).
Часто-густо такий розмір встановлюється на рівні 50-70% зарплати міністра. До того ж,
він може залежати від ступеня реальної участі депутата в роботі парламенту (Франція),
стажу депутатської діяльності або його зайнятості в парламентських комітетах (Австрія).
Однак це лише зовнішній бік справи. Внутрішній її бік полягає в тому, що зарплати
депутатів парламенту на Заході дорівнюють зарплатам професорів престижних
національних університетів. Якщо професор державного американського університету
може одержувати приблизно 7-8 тисяч, а приватного – 8,5-10 тисяч доларів США на
місяць, то це не дуже відрізняється від зарплати американського сенатора чи рядового
конгресмена (приблизно 16 тисяч доларів на місяць). Відповідно, ректор державного
університету в США має зарплату приблизно 25-26, а ректор приватного – 45-50 тисяч
доларів на місяць, що не дуже поступається зарплаті президента США (приблизно
40 тисяч доларів на місяць). За словами датчанки Ганни Северинсен, її парламентська
зарплата є не набагато більшою від заплати досвідченого учителя або журналіста в рідній
країні. Загалом, зарплата депутата Європарламенту очевидно поступається зарплаті
вправного нейрохірурга. В німецькому Бундестазі зарплата депутата є приблизно такою ж,
як і зарплата університетського професора. Список можна продовжувати далі, проте
краще вдатися до типової зарплатної „вилки”.
Вилка зарплат для всіх, хто працює в американських бюджетних (державних)
установах приблизно дорівнює співвідношенню: 1:5. В Європі така ж вилка приблизно
дорівнює співвідношенню: 1:4. Це означає, що зарплата рядового державного
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службовця в США не може бути меншою, ніж 25% зарплати міністра. Приблизно те ж
саме маємо у Західній Європі, де в абсолютному вимірі державні зарплати, звичайно,
поступаються зарплатам у США, але процентне співвідношення між зарплатами
залишається приблизно на тому ж рівні. Що ж стосується України, то у нас, за визнанням
самих народних депутатів, вилка зарплат для людей, які одержують платню з
державного бюджету, дорівнює співвідношенню: 1:40. Справді, звичайний український
вчитель в державній школі має зарплату приблизно 100 доларів США на місяць, а
народний депутат – 4 тисячі доларів. Ділимо друге на перше й одержуємо національну
вилку: 1:40...
Слід також додати, що в Західній Європі та США розмір зарплат вищих посадових
осіб не є і не може бути закритим для зацікавленої громадськості.2 В США це гарантує
закон 1966 р. „Про свободу інформації” та, почасти, пізніше прийнятий закон про „Уряд в
сонячному світлі” (1976 р.). В Західній Європі на сторожі відкритого доступу до подібних
даних стоять рішення Європейської Комісії та Європейського суду з прав людини.
Навпаки, в Україні дізнатися з офіційних джерел про розмір зарплат, наприклад, суддів
Конституційного або Верховного Суду України – марна праця. Навіть після Помаранчевої
революції зарплата членам Кабінету Міністрів України підвищувалась в закритому
(відповідний урядовий документ мав гриф обмеженого доступу) режимі.
Свого часу автор даного тексту був свідком того, як один із колишніх суддів
Конституційного Суду України іронічно розповідав своїм колегам з латвійського
Конституційного Суду про наших журналістів-невдах, які так і не спромоглися дізнатися в
Конституційному Суді реальні розміри суддівських зарплат. Але глибша іронія ситуації
полягала в тому, що: а) латвійські колеги не могли зрозуміти, чому це має бути
таємницею; б) їх власна зарплата на той час перевищувала зарплату українських колег
приблизно у п’ять разів; в) вони пишалися тим, що їм вдалося запобігти приватизації
квартир в старих кварталах Риги вищими урядовцями (серед них був і Раймонд Паулс).
Приклад показує, що й після розпаду СРСР український суддя несвідомо відтворював
схему: два світи – дві системи.
З того часу минуло майже десять років. Проте й досі зарплата судді Верховного або
Конституційного Суду України залишається для вітчизняного журналіста таємницею.
Подейкують, що нині вона сягає приблизно 10-11 тисяч доларів США на місяць. Коли
конституційний суддя йде по завершенню „каденції” у відставку, то його відразу чекає не
пенсія, а „державне утримання”, яке дорівнює 80% грошового утримання та інших видів
грошового забезпечення діючого судді Конституційного Суду України (частина 2 статті 29
Закону України „Про Конституційний Суд України”). Фактично суддя такого рангу довічно
житиме на утримання або пенсію, що становитимуть приблизно 10 тисяч доларів США
на місяць.
Звісно, що рахувати гроші в чужих кишенях – не зовсім благородна справа. Так само
неблагородним є навішування ярликів на українських народних обранців та інших вищих
посадових осіб держави. Тим більше, що вони й самі про себе іноді критично говорять.
Як зізнався один із моїх колег, який тепер на додачу до своїх професорських 450 доларів
на місяць одержує ще 3,5 тисяч доларів депутатської пенсії, „я цього не робив своїми
руками”. Виходить, це зробила Українська держава для своїх вірних і вдячних синів. В
результаті, маємо в країни закономірну ситуацію, коли контраст між державою та
громадянським суспільством не тільки не зникає, але й робиться ще гострішим. Мало
сказати, що народні депутати поводять себе егоїстично. Гіршим є те, що насправді вони
поводять себе по-зрадницьки. Свого часу В.Шамберлайн (W.Chamberline) писав в
невеличкій роботі „Україна – поневолена нація” про те, що український народ
перманентно зраджувала національна еліта. Проте В.Шамберлайн писав про те, що
2

Зокрема, дані для цієї статті знято просто з Інтернету.
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еліта зраджувала свій народ в час політичної несвободи, а тепер ми бачимо, що еліта
продовжує морально зраджувати його в обставинах державного суверенітету.
Спостерігаючи, наскільки безвідмовно діє в коридорах влади „хватальний інстинкт”,
невільно замислюєшся над тим, чому наших народних обранців досі не перекупила за
нафтові долари Росія. Адже якщо 2 тисячі доларів місячно коштує депутатська совість,
то за 5 тисяч можна ризикнути купити й депутатський розум. Українські депутати, по ціні
вісім професорів за одного... Пригадується, як відносно недавно Є.Кушнарьов у
телевізійному ефірі сказав, що жодна конституція в світі не передбачає права народу на
революцію, а А.Матвієнко – так само на телекамеру – що більшість федерацій
створюється за національною ознакою. Насправді ж більшість федерацій із
національною ознакою не має нічого спільного, а інститут демократичного повстання є
класичним елементом світової конституційної культури (це право в різній формі
передбачають: Декларація незалежності США, стаття 20 Конституції Німеччини 1949 р.,
стаття 23 Конституції Чехії 1992 р., стаття 120 Конституції Греції 1975 р., стаття 32
Конституції Словаччини 1991 р., стаття 54 Конституції Естонії 1992 р., стаття 3
Конституції Литви 1992 р.).
На превеликий жаль, навіть після обрання реально демократичного В.Ющенка на
посаду Президента країни, навіть після Помаранчевої революції в Україні продовжує
розгортатися й поглиблюватися – у зовні респектабельній формі конституційної реформи
– справжній заколот багатих проти бідних. Звісно, що називати наших депутатів
„багатими” – означає не стільки говорити образливо, скільки вдаватися до лестощів. Бо
справжні багатії не кидаються на гроші, як пес на кістку. Патологічна любов народних
обранців до „компенсацій”, „відшкодувань” та „допомог” є, радше, свідченням їх
попередньої укоріненості в злиднях. Так зазвичай поводять себе люди, які вочевидь
виросли не в палаці. Тож в черговий раз „видно пана по халявах”. Свого часу О.Вайлд
писав, що жадібнішими за багатих є лише один клас людей, і це люди бідні. Українські
депутати нехтують своїм іміджем, але не можуть відмовитися від „дурних грошей”. Але
чи може якось по-іншому вчинити представник народу, в долю якого бідність була
закладена генетично?
Зрештою, те, що днями трапилося, можна було б проігнорувати. Проте в черговий
раз не можна не відмітити інфантильності українського національного парламентаризму.
Дитячі інстинкти в політиці – це не недолік, а справжній ризик і загроза для народу. І
українські громадяни можуть вже ближчим часом на собі це відчути. Порушивши всі
можливі процедури й правила, потоптавшись на принципах власної Конституції, народні
депутати під головуванням В.Литвина „переклепали” президентсько-парламентську
Україну на Україну парламентсько-президентську. Тепер цей нещасний механізм має нас
рухати в Європу.
У чомусь українське парламентське голосування за найновіші пільги нагадує дитяче
змагання за цукерки. Із зав’язаними очима дітлахи намагаються здобути солодощі, які
для забави хтось розвісив перед ними на тонких шнурочках. Та серед дітей є дещиця
дорослих. Одні, як-от О.Мороз, щиро приєдналися до гри й вже відчувають у роті смак
цукрової пудри. Інші, як-от В.Литвин – відсторонені й умілі – підправляють й
спрямовують хаотичні метання малюків до вміло закамуфльованої прірви.
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1
У 2005 РОЦІ
Стан дотримання конституційної законності в Україні в 2005 р. можна визначити як, в
цілому, незадовільний. Головна проблема в цій ділянці виникла внаслідок юридично
некоректного внесення змін до Конституції України (Закон України № 2222-IV від 8
грудня 2004 р.), після чого президентсько-парламентська республіка Україна
перетворилася на парламентсько-президентську республіку. Не вдаючись до аналізу
політичної суті конституційної реформи (такий аналіз було нами подано в Доповіді
правозахисних організацій „Права людини в Україні – 2004”), мусимо визнати, що суттєві
порушення конституційної процедури при внесенні поправок до українського Основного
Закону призвели до того, що не тільки українська та міжнародна громадськість, але й
самі ініціатори та виконавці політичної реформи не мають нині певності в законності та
легітимності вчинених ними дій.
Невизначеність політико-юридичної ситуації в країні призвела, в свою чергу, до того,
що реформатори вже в жовтні 2005 р. почали створювати штучні перешкоди на шляху
до можливого перегляду результатів реформи українським Конституційним Судом.
Прямі й непрямі дії парламенту та його спікера В.Литвина в цьому напрямку були
прогнозованими заздалегідь деякими з українських та зарубіжних аналітиків. Зокрема, на
високу вірогідність парламентського блокування перегляду результатів реформи шляхом
не приведення нового складу суддів Конституційного Суду до присяги вказав колишній
радник Президента України з правових питань, суддя Федерального апеляційного суду
США Б.Футей. Сьогодні можна навіть стверджувати, що всі головні події в царині
„процесуально-процедурного” українського конституціоналізму розгорталися в 2005 р. за
передбаченим Б.Футеєм сценарієм. Втім, для подальшого викладу та аналізу стану
речей необхідно подати окремі пояснення.
Зокрема, за нормами українського конституційного законодавства до повноважень
Конституційного Суду України належить «офіційне тлумачення Конституції України та
законів України» (пункт 2 частини 1 статті 150 Конституції України). Крім того,
Конституційний Суд уповноважений заслуховувати і вирішувати питання щодо
відповідності законів, указів Президента та інших нормативно-правових актів Конституції
України. Прийняті в результаті тлумачення або перевірки на конституційність законів
рішення Конституційного Суду стають „обов’язковими до виконання на території України,
остаточними і не можуть бути оскаржені” (частина 2 статті 150 Конституції України). І
хоча Конституція 1996 р. в своєму тексті прямо не вказує, яка саме кількість
конституційних суддів повинна голосувати за прийняття обов’язкового для виконання
рішення, Закон України „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р.
передбачає, що рішення Конституційного Суду вважається прийнятим за умови, якщо за
нього проголосує не менш ніж 10 конституційних суддів.
Крім того, Конституційному Суду України належить відповідальна (фактично
контролююча) роль в процесі внесення будь-яких змін до національного Основного
Закону. Зокрема, «законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається
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СТАН ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо
відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції».
Стаття 157 Конституції України, в свою чергу, вказує, що „Конституція України не може
бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення
територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах
воєнного або надзвичайного стану.” Що ж стосується статті 158 Конституції України, то
вона говорить, що „законопроект про внесення змін до Конституції України, який
розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до
Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього
законопроекту. Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі
змінювати одні й ті самі положення Конституції України.”
Таким чином, на Конституційний Суд України покладається одночасне здійснення
аналітичної та контрольної функцій. Свою місію Конституційний Суд реалізує за
спеціальними правилами, які викладено в нормах національного (матеріального та
процесуального) законодавства. Головними юридичними джерелами тут виступають
Розділ XII та Розділ XIII Конституції України, Закон України „Про Конституційний Суд
України” 1996 р., а також Регламент Конституційного Суду України. За Основним
Законом, Конституційний Суд України складається з 18 суддів, причому Президент,
Верховна Рада України і з’їзд суддів України призначають (почасти фактично обирають)
суддів Конституційного Суду за рівними квотами. Кожен із вищезазначених суб’єктів
направляє в Конституційний Суд по 6 суддів. При цьому Конституція і Закон
встановлюють низку спеціальних вимог для кандидатів на вищу судову посаду. Всі судді
Конституційного Суду призначаються на 9 років без права бути призначеними повторно.
Перебування конституційного судді на посаді обмежується також досягненням ним/нею
65-річного пенсійного віку. За політичною (конституційною) реформою, в разі
необхідності суддя звільняється з посади тим органом або посадовою особою, який його
призначив (пункт 26 частина 1 статті 85, пункт 22 частина 1 статті 106 Конституції
України).
Невдовзі після прийняття Верховною Радою України в жовтні 1996 р. Закону України
„Про Конституційний Суд України” відбулося призначення першого складу його суддів.
Враховуючи передбачений Конституцією України 9-річний термін повноважень суддів,
заборону їх повторного призначення, а також норму щодо їх пенсійного віку, термін
повноважень більш як половини складу конституційних суддів спливав у жовтні 2005 р.
За збігом різних обставин цей – зовні нейтральний – факт створив в Україні гостру
політико-юридичну колізію. Як це й передбачав у своєму аналізі Б.Футей, з формальної
точки зору масовий відхід конституційних суддів від своїх посад не створював серйозної
організаційної чи політичної проблеми. Проте, з огляду на ситуацію з конституційною
реформою, на практиці відхід суддів першого набору перетворився на справжню
політико-юридичну кризу, призвів до серйозних ускладнень в ділянці дії конституційного
принципу поділу влад. Головним каменем спотикання тут стала процедура складання
присяги новопризначеними конституційними суддями. Отже, суть справи полягала в
наступному.
По-перше, Верховна Рада України не змогла (фактично не захотіла) призначити за
належною їй квотою відповідну кількість конституційних суддів. По-друге, керівництво
парламенту в особі В.Литвина послідовно ігнорувало вимоги Конституції і Закону „Про
Конституційний Суд України” щодо приведення до присяги вже призначених іншими
уповноваженими на це суб’єктами конституційних суддів. У результаті, все це призвело
до фактичної відсутності конституційних суддів на їх робочих місцях. Таким чином,
діяльність вищого й єдиного органу конституційної юрисдикції України була призупинена
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на невизначений термін. Можна стверджувати, що з жовтня 2005 р. Конституційний Суд
України de facto повністю припинив своє функціонування.
Щоб краще зрозуміти й правильно оцінити ситуацію, нагадаємо окремі положення
відповідного законодавства. Зокрема, на вимогу статті 46 Закону України „Про
Конституційний Суд України,” відкриття провадження у справі здійснюється за
конституційним поданням або конституційним зверненням вказаних у Конституції
суб’єктів. Відповідна процедура має бути ініційована Конституційним Судом України на
його спеціальному засіданні. Для цього на основі статті 47 Закону має бути спочатку
створена колегія (фактично дві колегії) суддів Конституційного Суду. Закон України „Про
Конституційний Суд України” передбачає, що лише колегія суддів може голосувати „за”
або „проти” відкриття провадження у справі. Формально це означає, що в будь-якому
випадку засідання Конституційного Суду, на якому має здійснюватися відкриття
провадження у справі, вважатиметься юридично правомочним, якщо в ньому візьме
участь не менш як 11 суддів Конституційного Суду. Для прийняття рішення про відкриття
(або відмову у відкритті) провадження у справі необхідно, щоб за це проголосувало не
менш, ніж 6 з 11 присутніх на засіданні суддів.
Закон України „Про Конституційний Суд України” також вимагає, щоб розгляд справи
по суті здійснювався на його пленарному засіданні. Адже саме на пленарних засіданнях
Конституційним Судом ухвалюються рішення з питань, передбачених пунктом 1 статті
13, а також даються висновки з питань, передбачених пунктами 2, 3, 4 статті 13 Закону
України „Про Конституційний Суд України”. За Законом пленарне засідання
Конституційного Суду України вважається повноважним, якщо на ньому присутні не
менш, як 12 конституційних суддів. В свою чергу, рішення Конституційного Суду по
справі вважаються прийнятими, а висновки – схваленими, якщо на пленарному засіданні
Суду за це проголосує не менш, ніж 10 конституційних суддів.
Таким чином, виписаний конституційно й законодавчо порядок роботи
Конституційного Суду України вимагає, щоб під час відкриття провадження у справі, а
також вирішення справи по суті була присутня необхідна мінімальна кількість суддів. Як
зазначалося вище, 11 конституційних суддів утворюють мінімальний кворум для
засідання Конституційного Суду для відкриття провадження у справі або для відмови в
цьому. Не менш, як 12 суддів повинні бути присутніми на пленарному засіданні
Конституційного Суду при розгляді й вирішенні справи по суті. Не менш, як 10 суддів
мають голосувати за конкретне рішення або висновок.
Враховуючи ту обставину, що в жовтні 2005 р. спливав термін повноважень
більшості суддів Конституційного Суду, його політична та юридична дієздатність
опинилася в руках парламенту (фактично спікера Верховної Ради України В.Литвина).
Процедурний бік справи виявився принциповим і полягав у тому, що кожен
новопризначений суддя (незалежно від того, чи був він призначений Президентом,
Верховною Радою чи з’їздом суддів України), перед вступом на посаду повинен був
скласти присягу на спеціальному засіданні Верховної Ради України. Як зазначається в
частині 3 статті 17 Закону України „Про Конституційний Суд України”, суддя
Конституційного Суду України „складає присягу на засіданні Верховної Ради України, яке
проводиться за участю Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови
Верховного Суду України, не пізніш як через місяць після призначення суддею
Конституційного Суду України”. Це означає, що, якщо Верховна Рада не призначить
спеціального засідання для складання присяги суддями, або хто-небудь із зазначених в
статті 17 Закону вищих посадових осіб держави не погодиться чи не зможе з’явитися на
це засідання, Конституційний Суд не буде переведено в робочий стан. Тобто його судді
просто не зможуть приступити до виконання своїх професійних обов’язків.
У подальшому розвиток подій в Україні показав, що не тільки спікер парламенту
В.Литвин, але й колишній Голова Верховного Суду України В.Маляренко доклали певних
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зусиль для того, щоб унеможливити вчасне приведення конституційних суддів до
присяги. Зокрема, спікер Верховної Ради В.Литвин не тільки свідомо ухилявся від
приведення конституційних суддів до присяги, але й подавав з цього приводу публічні
коментарі для українських та зарубіжних засобів масової інформації. Зовні в його
відповідях журналістам йшлося про намагання в такий, відверто кажучи, дивний спосіб
зберегти досягнення конституційної реформи, забезпечивши при цьому „порядок” і
„стабільність” в державі. Що ж стосується колишнього Голови Верховного Суду України
В.Маляренка, то він на час парламентської виборчої кампанії (майже на півроку) подав у
відпустку – формально – через включення його кандидатури до першої п’ятірки
кандидатів у народні депутати за списком політичного блоку В.Литвина. Цим своїм
кроком колишній Голова Верховного Суду України не тільки порушив спеціальне
законодавство про судоустрій та політичні партії, яке забороняє суддям займатись будьякою політичною діяльністю, але й унеможливив свою присутність в офіційній якості на
процедурі приведення суддів Конституційного Суду до присяги.
У результаті, як це й передбачалося окремими аналітиками, сценарій зриву
приведення конституційних суддів до присяги було свідомо реалізовано вищими
посадовими особами України. Формально-юридична процедура присяги була
використана в даному випадку в якості не стільки стабілізуючого, скільки руйнівного
політичного заходу. Що ж стосується можливих мотивів даного вчинку, то можливим
поясненням незаконних діянь В.Литвина та В.Маляренка може бути як їхнє особисте
політичне честолюбство, так і відоме ще з часів президентства Л.Кучми протистояння
двох українських політичних ідеологій. Фактично існуюча з часу помаранчевої
революції політична конкуренція „сходу” і „заходу”, консерваторів і демократів
унеможливила не тільки приведення до присяги конституційних суддів, але й взагалі
внесення питання про присягу до парламентського порядку денного. Одночасно зі
зривом присяги вже призначених конституційних суддів, Верховна Рада України
блокувала призначення решти конституційних суддів за власною квотою. Таким
чином, сьогодні до Конституційного Суду України призначено лише 14 суддів. Решта
кандидатур має бути визначеною народними депутатами вже нового парламенту.
Підсумовуючи наслідки здійснення Верховною Радою України з жовтня 2005 по
квітень 2006 р. своєї установчої функції, важко не дійти висновку про те, що парламент
України намагався в цей період присвоїти собі роль якоїсь „головної влади” в державі. В
результаті, парламент України не тільки не призначив належну йому за квотою кількість
конституційних суддів, але й не дозволив уже призначеним суддям розпочати свою
роботу. Як би різко це не звучало, дії Українського парламенту в даній ситуації необхідно
кваліфікувати як небезпечне посягання на принцип конституційної законності, а
реалізовані особисто спікером В.Литвином та колишнім Головою Верховного Суду
України В.Маляренком політичні стратегії – як, хоча й політично забарвлене, проте
пряме зловживання своїм службовим становищем. Попри всю патріотичну риторику
спікера, парламент під його головуванням здійснив вилучення з державного механізму
України вищого й єдиного органу конституційної юрисдикції. Тим самим парламент
реально вийшов за юридичні кордони статей 6, 19 Конституції України. Своїми
деструктивними діями Верховна Рада серйозно пошкодила національний юридичний
механізм стримувань і противаг. Своєю навмисною бездіяльністю Верховна Рада
України прямо порушила частину 2 статті 6 Конституції України, в якій стверджується:
„Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у
встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України”. Позиція
Верховної Ради стосовно формування нового складу Конституційного Суду України
стала також посяганням на частину 2 статті 19 Конституції України, в якій говориться:
„Органи державної влади та органі місцевого самоврядування, їх посадові особи
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зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України”.
Не викликає жодних сумнівів, що, оскільки зміни до Конституції України від 8 грудня
2004 р. передбачали перехід значної кількості повноважень від Президента до Прем’єрміністра України вже 1 січня 2006 р., на Конституційний Суд України покладалися великі
сподівання. Вже від самого початку (дня голосування за зміни до Основного Закону)
чимало науковців і політиків піднімали питання про хитку юридичну базу політичної
реформи як в процесуальному, так і в матеріальному правовому сенсі. Досить вказати
лише на те, що при голосуванні законопроекту № 4180 Верховною Радою України була
проголосована значна кількість тих самих нормативних положень, що були раніше
відхилені Верховною Радою у форматі законопроекту № 4105 вісім місяців перед тим. Як
відомо, парламентське голосування за подібний за змістом до проекту № 4180
законопроект № 4105 було проведено 8 квітня 2004 р., причому тоді його прибічники
одержали лише 294 голоси (тобто на 6 голосів менше від необхідної для внесення змін
до Конституції України кількості).
Незважаючи на це, рівно через 8 місяців 410 народних депутатів позитивно
проголосували за конституційну реформу в форматі законопроекту № 4180. Очевидна
хронологічна проблема з прийняттям Верховною Радою України даного нормативного
акту полягала в тому, що чинна Конституція України вимагає, щоб законопроект про
зміни до Конституції, який розглядався раніше і не був прийнятий, подавався до
Верховної Ради України повторно не раніше, ніж через рік з дня його попереднього
голосування в стінах парламенту України.
Крім того, голосування у Верховній Раді України 8 грудня 2004 р. проводилося за
пакет конституційних змін в цілому, а не за його окремі положення чи статті. Цим також
була грубо порушена передбачена Регламентом Верховної Ради законотворча
процедура. В результаті, парламентська „істерична” поспішність та юридична
безвідповідальність спричинилися до надто серйозних наслідків. Тут важко не нагадати
й про те, що чинна Конституція передбачає два голосування з питання внесення змін до
власного тексту. Так, внесений суб’єктами законодавчої ініціативи законопроект має бути
підтриманий спочатку простою (50% + 1), а потім кваліфікованою (75%) більшістю від
конституційного складу народних депутатів Верховної Ради України. Хоча чинна
Конституція України нічого не говорить про те, якою має бути сесія Верховної Ради, на
який здійснюється перше голосування за поправки, проте вона містить окрему норму
стосовно другого голосування. Зокрема, друге голосування за внесення змін має
відбуватися на „черговій” парламентській сесії. Проте в даному випадку голосування за
зміни до Основного Закону було проведено не на стандартній черговій сесії парламенту,
а в надзвичайних обставинах Помаранчевої революції. Таким чином, процесуальна
сторона внесення конституційних поправок у формі законопроекту № 4180 виглядає
дуже непевною.
Не менш відомою обставиною тогочасних подій було й те, що скріплений угодою
політичний компроміс, досягнутий між кандидатами-конкурентами на президентську
посаду після другого туру виборів, охоплював 3 новели, які передбачалося запровадити
під час повторного голосування другого туру: а) кожен із кандидатів повинен мати
однакову кількість представників у складі виборчих комісій; б) загальна кількість
відкріпних посвідчень не повинна перевищувати 0,5% від загальної кількості виборців,
внесених до дільничних виборчих списків; в) право голосувати поза межами виборчих
дільниць мають лише ті інваліди, яких було визнано в даній якості офіційно. Проте перед
повторним голосуванням другого туру кандидат В.Янукович звернувся з поданням до
Конституційного Суду України й невдовзі одержав від нього рішення, яке скасувало
щойно передбачений угодою порядок голосування виборців поза межами виборчих
дільниць. Внаслідок даних дій автоматично постало суто юридичне питання про те, чи
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слід вважати чинною щойно досягнуту між конкурентами угоду. Адже одна із її сторін
своїми діями фактично вийшла з досягнутих домовленостей.
За нормальних обставин всі наведені вище неузгодженості та колізії мали б бути
врегульовані задовго до того, як конституційна реформа вступить в силу. Проте без
належної кількості суддів Конституційний Суд, починаючи з жовтня 2005 р., не міг
відкрити жодного провадження у справі. Відтак він не міг прийняти й жодного рішення по
суті. Все це дозволяє нам дійти висновку про те, що українська політична реформа
набрала чинності з 1 січня 2006 р. лише формально. Тобто, як це й витікає з канонів
конституційного права, всі проблемні аспекти політичної реформи мають бути
обов’язково переглянутими в конституційному (судовому) порядку. Оскільки внесення
змін до Конституції України 1996 р. перетворило форму правління в Україні з
президентської
на
парламентсько-президентську,
виглядає
нелогічним,
щоб
трансформація такого значення та змісту могла уникнути вищої судово-конституційної
перевірки.
Як зазначив у аналізі подій української конституційної реформи Б.Футей, проблеми й
суперечності, які реформа принесла й висвітила разом із собою, дозволяють подивитися
на українську правову реальність в суттєво ширшому, ніж це було можливо раніше,
аспекті. Зокрема, сьогодні ми можемо краще висвітлити й зрозуміти ті труднощі, з якими
від перших років державної незалежності стикнулася українська судова система. Всі
знають, що Україна, починаючи з 1991 р., стоїть перед необхідністю широкомасштабного
перетворення судів із органів, „асоційованих із радянською системою телефонного
правосуддя” (Б.Футей), в систему правосуддя, яка спирається на принцип верховенства
права. Ця тема була предметом численних дискусій ще від часу прийняття Декларації
про державний суверенітет України. Проте лише взимку 2004 р. світ мав можливість
побачити перші стратегічні зрушення в українській судовій системі. Як відомо, Верховний
Суд України в обставинах значного міжнародного та внутрішнього політичного тиску всетаки зміг винести правове рішення у справі Ющенко проти ЦВК. Здобутий тоді
українським Верховним Судом високий рейтинг був справді заслуженим. Багато в чому
він сприймався як українська відповідь на міжнародну критику, якій раніше було піддано
інший – Конституційний Суд України за надання дозволу Л.Кучмі балотуватися на посаду
Президента країни втретє. Прийняте в дні Помаранчевої революції Верховним Судом
рішення мало очевидний позитивний вплив і на стан громадської думки в країні. На
жаль, невдовзі після революційних подій симпатії населення до судової системи було
знову підірвано.
23 січня 2005 р. в інаугураційній промові на майдані Незалежності в Києві Президент
В.Ющенко заявив про те, що хоча Україна була формально незалежною з 1991 р., проте
справді вільною вона змогла стати тільки тепер. Президент окремо наголосив на тому,
що незалежний суд є критично необхідним для утвердження принципу верховенства
права в державі, а також підкреслив його особливу роль у справі розбудови українського
громадянського суспільства. В промові Президента вказувалось на те, що судова влада
є найважливішою гарантією захисту прав і свобод людини, головним інструментом
боротьби з корупцією. В подальшому Президент В.Ющенко призначив одного із своїх
політичних прибічників – П.Порошенка головою комітету з судової реформи. Очевидно,
що сама по собі актуалізація питання судової реформи була необхідною і важливою.
Проте вчинена Президентом дія виявилася невдалою за конкретно обраною для неї
кандидатурою. Як відмітив у своєму аналізі української ситуації з судами Б.Футей, після
цього призначення реформаційні процеси в судовій гілці влади України стали менш
прозорими. Іноді складалося враження, що вони просто відновлювали колишній тиск
президентської адміністрації на судову систему.
Оскільки старий парламент України ще й досі не призначив конституційних суддів за
виділеною йому квотою, а також надовго заблокував приведення до присяги решти
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новопризначених та новообраних конституційних суддів, ХПГ вважає за необхідне
подати власні рекомендації для розв’язання ситуації, яка склалася. Зокрема, в Доповіді
правозахисних організацій „Права людини в України - 2004”. нами вже наводились
критичні аргументи щодо політичної суті української конституційної реформи. Протягом
2005 р. проблема реформи набула в Україні нових процесуально-юридичних аспектів.
На наше переконання, найбільш неприйнятним, в даному випадку, було вчинене
Верховною Радою України голосування 8 грудня 2004 р. конституційних змін в пакеті з
нормами поточного законодавства.
На наше переконання, пакетне голосування за реформу зробило її елементарно
неприйнятною, перш за все, з суто юридичної, правової точки зору. На додачу,
грубість та „екстремізм” процедурних порушень під час внесення змін до Конституції
України зробили прозорою всю посттоталітарну політику старої Верховної Ради
України та її спікера В.Литвина. Добре усвідомлюючи все це, ми пропонуємо – в
якості можливого виходу із кризової ситуації – звернутися до Конституційного Суду
України з поданням від імені Президента України або 45 народних депутатів про
необхідність тлумачення статті 155, частини 2 статті 157 Основного Закону України.
Необхідність в тлумаченні статті 155, частини 2 статті 157 Конституції України
викликана, на наше переконання, незаконним з процесуальної точки зору голосуванням
8 грудня 2004 р. у Верховній Раді України Закону України від 08.12.2004 р. № 2222-IV
„Про внесення змін до Конституції України” разом (в „пакеті”) із Законом України від
08.12.2004 р., № 2221-IV „Про особливості застосування Закону України „Про вибори
Президента України” при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р”. Крім того, ми
зазначаємо, що голосування змін до Конституції України було вчинено в умовах
революційного стану в країні. На наше переконання, взаємопов’язане голосування змін
до Конституції України та звичайного закону України, та ще й в умовах революційного
стану є порушенням правил внесення змін до Конституції України, передбачених
статтями 155, частиною 2 статті 157 Конституції України.
Ми свідомо уникаємо питання про тлумачення відповідних норм Регламенту
Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 35, ст. 338),
оскільки Регламент має юридичний статус Постанови Верховної Ради й на цій підставі
не входить до переліку нормативно-правових актів, тлумачення яких на основі пункту 4
частини 1 статті 13 Закону України „Про Конституційний Суд України” здійснює
Конституційний Суд України.
Фактичний стан справ полягає в тому, що 8 грудня 2004 р. в реальних обставинах
революційної ситуації в країні у Верховній Раді України були разом (тобто одночасно, в
”пакеті”) проголосовані Закон України від 08.12.2004 р. № 2222-IV „Про внесення змін до
Конституції України” і Закон України від 08.12.2004 р. № 2221-IV „Про особливості
застосування Закону України „Про вибори Президента України” при повторному
голосуванні 26 грудня 2004 р.”
Відомо, що голосування за внесення змін до Конституції України 1996 р. може
здійснюватися виключно на основі передбаченого статтями 154-159 Конституції порядку.
Такий порядок становить зміст Розділу XIII Конституції України й знаходиться під
захистом всієї національної конституційно-правової системи. Досить послатися на те, що
на основі статті 156 Конституції України будь-яка модифікація статей 154-159 вимагає
обов’язкового затвердження всеукраїнським референдумом. Такий порядок в суто
юридичному сенсі свідчить про абсолютизм відповідної конституційної процедури,
загальну непорушність юридичної процесуальної форми.
Слід також зазначити, що подібний порядок є типовим і передбачається кращими з
існуючих в світі конституційними зразками. Конституція – це документ, який, крім
свободи, забезпечує стабільність правової системи в цілому, а вона, в свою чергу,
починається із принципу непорушності конституційної форми, матеріальних і
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процесуальних норм її тексту. Непорушність форми конституції є необхідною складовою
частиною, умовою її правового змісту, а процесуальні норми Конституції – головними
юридичними гарантіями цінностей, закладених в її основу. Усвідомлюючи це, ми
наголошуємо на тому, що взаємопов’язане („пакетне”) голосування законопроекту про
внесення змін до чинної Конституції України було юридично неприйнятним.
Про можливість голосування змін до Конституції в „пакеті” з поправками до будь-яких
інших фрагментів національного законодавства не згадується не тільки в Конституції
України, але й в українському законодавстві в цілому. І це не випадково, адже
взаємопов’язане голосування в „пакеті” є класичним прикладом зв’язаного голосування
або голосування під умовою. Не випадково на референдумах забороняється поєднувати
в одному пункті формули референдуму два запитання. Тобто волевиявлення з приводу
одного нормативно-правового акта в „пакетному” варіанті жорстко зв’язується з
аналогічним (в сенсі вибору „за” чи „проти”) голосуванням з приводу іншого нормативноправового акту. В психологічному сенсі це означає пряме втручання в мотивувальну
частину або фазу індивідуального вольового акту. Простіше кажучи, кожен голосуючий
народний депутат, маючи обов’язок визначитись і думати про долю одного нормативноправового акту, повинен паралельно брати до уваги долю іншого, не пов’язаного своїм
змістом з першим, нормативно-правового акту. Очевидно, що такий порядок призводить
лише до негативних наслідків.
У випадку українського голосування змін до Конституції ситуація погіршувалась тим,
що в „пакет” були поєднанні законопроекти різної юридичної сили, тобто акти, які
належать до принципово різних правових регістрів. У результаті, зміна кількох норм
поточного законодавства обумовлювалась зміною цілого конституційно-правового
масиву (зокрема, про зміну форми правління в Україні), а зміна групи норм
конституційного рівня обумовлювалась зміною положень звичайного закону. Мусимо
констатувати, що в даному випадку було здійснено процедурний акт, який підпадає під
означення юридично забороненого реверсу: доля норм поточного законодавства
визначає долю норм Конституції України. Тобто зміст норми нижчого юридичного рівня
потенційно (перед актом голосування) й кінетично (під час акту голосування) оперував
змістом норми значно вищого юридичного рівня.
У формально-логічному сенсі це означає, що ставлення парламентаріїв до норми
нижчої юридичної сили не тільки факультативно впливало, але й безпосередньо
визначало їх ставлення до норми найвищої юридичної сили. Зворотна ситуація також
мала місце, але оскільки вона була юридично більш прийнятною (коректною), ми її не
коментуємо. В такий спосіб було здійснено неприпустиме в будь-якій органічній правовій
системі керування: норма поточного законодавства (поправка до виборчого закону)
апріорно визначала зміст відразу багатьох конституційних норм. Тобто нормативність
ординарного, тактично-оперативного рівня керувала нормативно-аксіоматичною
системою права (в правовому сенсі Конституція становить зібрання юридичних аксіом),
структурними пертурбаціями генерального значення й змісту. З точки зору теорії
управління це можна порівняти із штучним створенням інформаційного шуму при
прийнятті відповідальних управлінських рішень. У результаті, взаємопов’язане „пакетне”
голосування не проясняло, як цього вимагають засади конституційної процедури, а
затьмарювало
свідомість
народних
депутатів
при
голосуванні
питань
загальнодержавного значення й змісту.
Одна з принципових рис української конституційно-правової системи полягає в тому,
що в Україні не визнається можливість дискреційних повноважень органів державної
влади й місцевого самоврядування. Як записано в частині 2 статті 6 Конституції України:
„Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у
встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України”. В частині 2
статті 19 Конституції ця вимога конкретизується спеціальною нормою, яка стверджує:
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„Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України”.
Таким чином, загальний рівень і конкретні рамки свободи вибору тих або інших дій
(варіантів поведінки) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а
також їх посадових осіб визначаються безпосередньо нормами Конституції і законів
України і не підлягають розширеному застосуванню. З цього, в свою чергу, автоматично
випливає заборона для вищого органу законодавчої влади – Верховної Ради України –
вдаватися до вільних модифікацій жорстких конституційних, а також інших передбачених
законами України процедур. На жаль, саме такою модифікацією (спонтанно вчиненою
реконструкцією) конституційної процедури стало „пакетне” голосування 8 грудня 2004 р.
Як відомо, народні депутати України перед голосуванням 8 грудня 2004 р.
домовлялися, тобто укладали угоду про голосування в „пакеті.” Проте ми мусимо
наголосити на тому, що конституційне право України – це галузь не приватного (як от
цивільне), а публічного права, в якому „свобода договору” стосовно вищих державних
органів України не визнається. В юридичному сенсі це означає, що в українському
конституційному праві вільні угоди всередині органів державної влади не мають
правової підтримки. Таким чином, взаємопов’язане голосування конституційних поправок
і звичайного закону становить грубе порушення вимог Конституції України, суттєву
деформацію її процесуальних норм.
При цьому ми вважаємо за необхідне підкреслити, що „пакетне” голосування
знецінює вищу юридичну силу норм Конституції, але не може знецінити звичайний закон.
Адже його залежність від Конституції є складовою частиною презумпції її вищої сили.
Існує також формальний аспект: в конституційному переліку повноважень Верховної
Ради (ст. 85 Конституції) про можливість укладання вільних угод стосовно порядку
внесення змін до Основного Закону не згадується. Не згадується про можливість
взаємопов’язаного голосування в „пакеті” з конституційних та звичайних поправок й у
Регламенті Верховної Ради України.
Крім того, як зазначається в частині 2 статті 157 Конституції України, „Конституція
України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану”. Як показує
телеологічне (за цільовим призначенням, функціональним покликанням) тлумачення
даної норми, Конституція України не може бути змінена (навіть при дотриманні
формальних процедур) за умов надмірно пристрасного, розбурханого, політично
неврівноваженого стану громадської думки. Заборону вносити поправки до Конституції
України в такий період жодним чином не слід розуміти формально. Дана заборона
визначається не тільки літерою, але й духом Конституції України. Отже, для внесення
конституційних змін потрібна відносна соціальна злагода, розважливість, громадський
спокій. „Пакетне” ж голосування відбулося на пікові громадянського протистояння, в
умовах хоча й безкровної, проте справжньої революції.
Усе вищенаведене переконує нас в тому, що взаємопов’язане („пакетне”)
голосування про внесення змін до Конституції України було грубим порушенням її ж
норм, насамперед, статті 155 та частини 2 статті 157 Конституції України. Органічні
конституції – це правові документи, які наперед передбачають існування загрози
політичних викликів, спокусливих для політичної еліти будь-якої країни. Відомо, що
політичне честолюбство є безмежним і може зруйнувати навіть найсильніший характер.
Виключення в даному випадку можливі, але вони лише підтверджують правило. Отже,
спокуса до зміни усталеного порядку речей є однією з типових рис будь-якого
політичного істеблішменту. Саме цій спокусі має протистояти захищений гарантіями
стабільності конституційний порядок. Думати інакше, на наше переконання, означало б
зраджувати універсальні засади конституціоналізму.
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Україна – молода демократія й тому особливо легко схиляється до порушення стану
політичної рівноваги. Новообраний Президент України виголосив в якості політичної
мети України вступ до об’єднаної Європи. Європейський вибір України підтримали в
грудні 2004 р. люди на майдані Незалежності в Києві. Проте сучасна європейськість
передбачає справді високорозвинену правосвідомість. Усе це краще усвідомити самим,
ніж прочитати між рядками чергового висновку Венеціанської комісії.
На жаль,
юридичний стиль запровадження політичної реформи в Україні поки що не наближає, а
суттєво віддаляє нас від Європи.
Це, зокрема, фактично підтверджується й Висновком щодо дотримання
конституційної процедури під час внесення змін до Конституції, ухваленого
Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права2, в
якому окремо зазначається про неприпустимість прийняття змін до Конституції
„пакетним” голосуванням. Крім того, Комісія зазначила, що прийнятий Закон від 8 грудня
2004 року № 2222-IV за змістом відрізнявся від проекту закону, щодо якого
Конституційний суд надав раніше позитивний висновок, що становить порушення статті
159 Конституції України та не відповідає Рішенню Конституційного Суду України від
9 червня 1998 р. у справі щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті
158 та статті 159 Конституції України.
Комісія дійшла загального висновку про те, що Закон „Про внесення змін до
Конституції України” від 8 грудня 2004 року №2222-IV слід розглядати як actum nullum ab
initio [акт, недійсний з моменту виникнення], і тому він не може вважатись складовою
частиною чинної Конституції України.
На наше переконання, всі вищезазначені обставини вимагають від нас долучити
до аналізу ситуації Конституційний Суд. Питання, яке перед нами стоїть, саме в
юридичному сенсі здається нам принциповим. Тому ми пропонуємо звернутися до
Конституційного Суду з поданням про тлумачення статті 155, частини 2 статті 157
Конституції України, тобто запитати у Суду, чи витікає із належної правової
процедури внесення змін до Конституції України можливість вчиненого 8 грудня 2004
р. Верховною Радою України взаємопов’язаного „пакетного” голосування.
Зокрема, конкретизації у формі офіційного тлумачення статей 155, частини 2 статті
157 Конституції України підлягають, на наше переконання, такі правові питання:
а) чи передбачає процедура внесення конституційних змін за правилами статті 155
Конституції України можливість взаємопов’язаного (в «пакеті») голосування за внесення
змін до Конституції України разом з внесенням змін до звичайного закону України?
б) чи витікає із здійсненого Верховною Радою України 8 грудня 2004 р.
взаємопов’язаного („пакетного”) голосування Закону України від 08.12.2004 р. № 2222-IV
„Про внесення змін до Конституції України” разом із Законом України від 08.12.2004 р.,
№ 2221-IV „Про особливості застосування Закону України „Про вибори Президента
України” при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р.” неможливість набрання чинності
Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-IV „Про внесення змін до Конституції України”?
в) чи витікає із здійсненого Верховною Радою України в умовах фактичного
революційного стану голосування за прийняття Закону України від 08.12.2004 р. № 2222IV „Про внесення змін до Конституції України” неможливість набрання чинності даним
Законом через порушення вимог, передбачених частиною 2 статті 157 Конституції
України?

2

„Висновок щодо дотримання конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року
шляхом ухвалення Закону України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV та
щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 року і європейським стандартам”,
ухвалений на третьому пленарному засіданні Комісії 27 грудня 2005 року. Доступний на сайті Мін’юсту:
www.minjust.gov.ua.
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г) чи можуть взагалі вноситися зміни до Конституцій України шляхом
взаємопов’язаного („пакетного”) голосування цих змін разом зі змінами до поточного
законодавства України?
Наприкінці аналізу дотримання вимог конституційної законності в Україні в 2005 р. ми
хочемо також висловити свої застереження з приводу надання – за політичною
реформою – Верховній Раді України та Президенту України можливості не тільки
призначати, як це було раніше, але й звільняти з посад вже призначених ними
конституційних суддів (пункт 26 частина 1 стаття 85, пункт 22 частина 1 стаття 106
Конституції України). Хоча вичерпні підстави (процесуальні гарантії) дострокового
звільнення конституційних судів з посад зазначені в Законі „Про Конституційний Суд
України” 1996 р., проте реальна практика свідчить про те, що норми поточного
(неконституційного) законодавчого рівня далеко не завжди беруться вищими
державними посадовими особами України до уваги. Зокрема, норми саме цього
юридичного рангу були проігноровані Президентом України В.Ющенком в 2005 р. при
звільнені з посади Генерального прокурора України С.Піскуна. Не кращий прецедент
було створено при голосуванні в парламенті України у 2006 р. питання про відставку
уряду Ю.Єханурова. Тоді народні депутати України під головуванням спікера В.Литвина
проігнорували процедурні норми вже й конституційного рівня.
На наше глибоке переконання, збереження повного впливу парламенту України та
Президента України на професійну долю високооплачуваних й тим самим різко
виділених з держапарату конституційних суддів призведе до того, що фактично
перетворить їх із суддів на політичних маріонеток виконавчої та законодавчої гілок влади
в державі. А це, з огляду на вимоги конституційних принципів поділу влад та
верховенства права, є абсолютно неприпустимим.

Рекомендації:
1. Новообраній Верховній Раді України необхідно, щойно для цього з’явиться
можливість, негайно привести до присяги вже призначених Президентом України та
з’їздом суддів України конституційних суддів.
2. Новообраній Верховній Раді України необхідно, щойно для цього з’явиться
можливість, призначити за виділеною їй квотою решту конституційних суддів. Після
цього вона має також привести цих суддів до присяги.
3. Уповноваженим суб’єктам (Президенту України, 45-ти народним депутатам
України тощо) необхідно внести до Конституційного Суду України подання щодо
необхідності тлумачення статті 155, частини 2 статті 157 Конституції України, результати
якого можуть законно й остаточно вирішити долю української „політичної реформи”.
4. Незалежно від позитивного або негативного рішення Конституційного Суду
України стосовно долі „політичної реформи,” необхідно скасувати порядок, за яким до
відання Президента України та Верховної Ради України (пункт 26 частина 1 статті 85,
пункт 22 частина 1 статті 106 оновленої за реформою Конституції України) віднесено не
тільки призначення, але й звільнення з посад конституційних суддів.
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дотримання Прав людини
та основоположних свобод
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I. Право на життя1
1. Правове регулювання
Право на життя є, без сумніву, одним із найбільш важливих прав людини. Воно
гарантується Загальною декларацією прав людини (стаття 3): «Кожна людина має право на
життя, на свободу і на особисту недоторканність». Крім того, стаття 6 Міжнародного пакту
про громадянські та політичні права визнає право кожного на життя, додаючи, що це право
«має бути захищене законом», а також, що «ніхто не може бути позбавлений життя
свавільно». Право на життя осіб віком до 18 років та обов’язок держави гарантувати це
право визнається статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.
Ці положення, що мають універсальний характер, мають також інтерпретуватися в
контексті інших договорів, резолюцій, декларацій, прийнятих компетентними органами
ООН, а також документів регіональних організацій. До таких належить, у першу чергу,
Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод, у статті 2 якої
йдеться про право людини на життя та про захист цього права.
Європейська конвенція з прав людини визначає, що право кожного на життя
охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на
виконання вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за
який законом передбачене таке покарання (стаття 2). А протокол № 6 до цієї Конвенції
визначає скасування смертної кари, але держава може передбачити у своєму
законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або неминучої загрози війни;
таке покарання застосовується тільки у випадках, передбачених законом і згідно з його
положеннями. При цьому держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про
відповідні положення цього закону. Україна 28 листопада 2002 року ратифікувала
Протокол № 13 Європейської конвенції про захист прав людини, яким забороняється
застосування смертної кари за будь-яких обставин.
Відзначаючи це, необхідно зауважити, що ні в статті 2, у якій закріплено це право, ні
в Протоколі № 6, у якому міститься вимога скасувати смертну кару, не забезпечується
захист самого життя або певний його рівень. Ці положення мають на меті тільки захист
особи від будь-якого свавільного позбавлення життя державою.
У пункті 1 статті 2 Європейської конвенції визначається, що «право кожного на життя
охороняється законом». Згідно із цим правом держави повинні застосовувати таке
законодавство, за яким навмисні вбивства, що вчинені фізичними особами або
державними службовцям, які діють поза межами наданих їм повноважень,
кваліфікуються як кримінальний злочин. Це однак не означає, що держава повинна
забезпечити персональним поліцейським захистом або охоронцями тих осіб, яким
загрожує насильство (наприклад, жертв, за якими полюють терористи), або всіх тих, хто
проживає в зонах політичної нестабільності (наприклад, у Північній Ірландії).
Конституція України також зазначає, що «Кожна особа має невід’ємне право на
життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» (стаття 27). Рішенням від 29
грудня 1999 року Конституційний суд України в справі за конституційним поданням 51
1

Підготовлено Володимиром Яворським, Максимом Щербатюком, УГСПЛ.
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народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 1901 Кримінального кодексу України в частині, що
передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) визнав смертну
кару такою, що не відповідає Конституції України.
Право на життя містить наступні обов’язки для держави:
– не позбавляти будь-яку особу життя свавільно та не на підставі закону (негативні
зобов’язання держави);
– заборона екстрадиції особи до держави, в якій до неї може бути застосована
смертна кара;
– заборона вислання особи до держави, в якій буде існувати загроза її життю;
– криміналізувати вбивство та інші випадки насильницького свавільного
позбавлення життя (позитивні зобов’язання держави);
– забезпечувати захист права на життя за умов, коли існує висока вірогідність
абсолютної загрози життю особи (позитивні зобов’язання держави);
– забезпечити ефективне та швидке розслідування випадків позбавлення життя
(позитивні зобов’язання держави).

2. Виконання Україною зобов’язань
із захисту права на життя
У першу чергу, зобов’язання держави мають бути спрямовані на захист громадян від
свавільного незаконного позбавлення життя.
Зокрема, це стосується вчинення злочинів проти життя: статті 115-121
Кримінального кодексу України.
За 2005 рік в Україні було зареєстровано 3194 злочини, кримінальні справи за якими
порушені за ст. 115 КК України (умисне вбивство).2 У порівнянні із 2004 р. (відкрито 4006
справ) відбулося деяке зниження, але все це ще не каже про ефективність захисту права
громадян України на життя, особливо якщо врахувати, що ефективність розслідування цих
злочинів залишається низькою.
За даними Міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка, „у 2005 році розкривається
понад 90 % убивств та випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними
наслідками”.3
За даними Державної судової адміністрації в 2005 році до кримінальної
відповідальності за злочини проти життя було притягнуто 4 323 особи, з яких:
– за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) – 2 031 особа;
– за статтею 116 ККУ (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання) – 71 особа;
– за статтею 117 ККУ (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) – 13
осіб;
– за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) – 160 осіб;
– за статтею 119 ККУ (вбивство через необережність) – 312 осіб;
– за статтею 120 ККУ (доведення до самогубства) – 7 осіб;
– за частиною другої статті 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що
спричинило смерть потерпілого, або вчинене на замовлення, або вчинене групою осіб) –
1729 осіб.

2

Лист Міністерства внутрішніх справ щодо кількості справ відкритих за ст. 115 КК України від 4 квітня 2006 року.
Доступний на сайті „Майдан”: http://maidanua.org/static/news/1144564489.html.
3
Виступ на пленарному засіданні Верховної Ради України 15 грудня 2005 року о 16 годині. Взято зі стенограми
засідання, доступної на сайті парламенту: www.rada.gov.ua.
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Істотною проблемою є небажання правоохоронних органів порушувати кримінальні
справи за фактом убивства. При цьому часто дізнання проводиться поверхово, не
враховуються різні обставини, не допитуються всі свідки по справі. Це пов’язано
частково з небажанням відкривати справи по вбивствам, котрі важко розкрити, що надалі
псуватимуть загальні показники роботи правоохоронного органу.
Повідомлень про вбивства з політичних мотивів, здійснені владою або її агентами, в
2005 році не надходило, однак преса писала про щонайменше чотири випадки забиття
до смерті осіб, утримуваних під вартою.
7 квітня співробітники міліції в м. Житомирі побили до смерті 36-річного чоловіка,
особу якого не встановлено, затриманого за звинуваченням у дрібному хуліганстві.
Засоби масової інформації повідомили, що прокурор Житомирської області порушив
кримінальну справу проти кількох (точну кількість не вказано) міліціонерів за фактом
"умисного завдання тілесних ушкоджень" та "перевищення повноважень".
26 вересня газета "Киевские ведомости" повідомила, що в м. Херсоні було побито до
смерті особу, підозрювану в крадіжці. Газета зауважила також, що співробітник міліції,
причетний до цього інциденту, був затриманий.
У 4-й годині ночі з 7 на 8 грудня співробітники міліції Червонозаводського районного
відділу внутрішніх справ м. Харкова затримали Олега Дунича і доставили його до
райвідділу, звідси о 8-й годині ранку він був вивезений машиною „швидкої допомоги” до
лікарні, де помер через добу від травм, несумісних із життям.
Згідно з повідомленнями засобів масової інформації 17 грудня в Харківському
слідчому ізоляторі побили до смерті 21-річного Армена Мелконяна, який перебував під
слідством.4 Преса писала, що начальник слідчого ізолятора Сергій Ткаченко намагався
приховати інцидент. Вищі посадовці Харківської області повідомили представникам
Харківської правозахисної групи (ХПГ) результати розтину, які підтвердили, що Мелконян
помер внаслідок фізичного насильства, що суперечить твердженням Ткаченка, буцімто
смерть потерпілого була викликана природними причинами. Безпосередньою причиною
смерті стала "асфіксія внаслідок обтурації дихальних шляхів блювотними масами". Крім
того, результати судово-медичного дослідження вказували на те, що Мелконян зазнав
серйозної черепно-мозкової травми. Після наполягань представників ХПГ і родичів
загиблого 23 грудня у зв'язку з цим інцидентом прокуратура все- таки порушила
кримінальну справу.
Не зареєстровано просування в справі загибелі мешканця м. Мелітополя Миколи
Загачевського, який за підозрілих обставин помер у квітні 2004 року, перебуваючи під
вартою в очікуванні суду.
Потрібно констатувати, що продовжують траплятися смертельні випадки в армії,
проте посадовці запевняють, що фізичне насильство не стало причиною смерті жодного
військовослужбовця. Міністерство оборони України повідомило, що за 6 місяців 2005
року 6 військовослужбовців покінчили життя самогубством під час виконання обов’язків
військової служби. При цьому Міноборони зазначає про чітку тенденцію зменшення
кількості таких випадків.5
Незважаючи на те, що армійські чиновники сповіщають про відсутність фактів смерті
військовослужбовців внаслідок фізичного насильства, Спілка солдатських матерів
України (ССМУ) переконана, що насильство в армії залишається поширеним явищем, і
повідомляє, що одного солдата з Житомирської області, який відбував строкову службу в
м. Києві, було побито на смерть під час такого інциденту в січні 2005 року. Старші
солдати часто б'ють новобранців і відбирають у них гроші та інші речі, що їм присилають
з дому - явище, відоме як "дідівщина". Як стверджують активісти ССМУ, гарнізонні
4

В. Чистилін „НП міського масштабу” // Газета „Без цензури”, №1, 12 січня 2006 року.
Лист-відповідь Головного управління військової служби правопорядку у Збройних силах № 306/ІАС/87 від 11 січня
2006 року на інформаційний запит.
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прокурори часто не реагують на скарги на знущання, беруть хабарі за невтручання або
зволікають з початком розгляду справи, аби дочекатися демобілізації свідків злочинів.
ССМУ також звертає увагу на щонайменше три випадки - у містах Сімферополі,
Луганську і Сумах - коли зусиллями гарнізонних прокурорів військовослужбовці, які
скаржилися на знущання, опинялися в психіатричних лікарнях.6
Відсутні прояви намірів влади продовжувати розслідування низки вбивств, які були
скоєні за часів Кучми і стали підставою для звинувачень колишньої влади у
кримінальності. Правоохоронні органи відмовляються надавати як громадськості, так і
спеціальній парламентській слідчій комісії будь-яку додаткову інформацію з приводу
загибелі в серпні 2003 року заступника голови Української народної партії Івана Гавдиди.
Зовсім немає ознак того, що правоохоронні органи розслідують обставини загибелі в
листопаді 2003 року лідера партії "Реформи і порядок" у Хмельницькій області Юрія
Босака, якого було знайдено повішеним у лісі. Його смерть було кваліфіковано як
самогубство. Генеральна прокуратура України (ГПУ) продовжує ухилятися від
розслідування обставин смерті в грудні 2003 року Володимира Карачевцева - голови
незалежної спілки журналістів у м. Мелітополі та заступника головного редактора
незалежної газети "Кур'єр". Тіло Карачевцева, який неодноразово писав про
корумпованість місцевих чиновників, було знайдене в зашморгу, зробленого зі светра і
зачепленого за ручку холодильника. Попри наявність чітких свідчень, які спростовують
версію самогубства, місцева влада стверджує, що журналіст наклав на себе руки.
На кінець року так і не було винесено вироку у справі про вбивство у 2001 році
директора одного з регіональних телевізійних каналів Донецької області Ігоря
Александрова. Цей злочин продовжує залишатися в центрі уваги української
громадськості. Згідно з повідомленнями засобів масової інформації триває судовий
розгляд справи про вбивство Александрова та подальше намагання сфальсифікувати
його розслідування. У справі фігурує 12 осіб, яким висунуто різні звинувачення. За
рішенням Верховного Суду, який висловив недовіру Донецькому обласному суду, де
розпочиналося слухання справи Александрова, її було передано до Луганського
апеляційного суду. Вбивство Александрова, який випустив в ефір низку критичних
матеріалів про донецьких політиків і активно критикував корупцію у місцевих
правоохоронних органах, вважається наслідком його професійної діяльності.
Протягом року було здійснено кілька серйозних кроків у розслідуванні досі
нерозкритого вбивства Георгія Гонгадзе, тіло якого без голови було знайдене в
листопаді 2000 року через два місяці після зникнення відомого журналіста. 2 березня
2005 року ГПУ оголосила, що заарештовано трьох співробітників міліції, які брали участь
у викраденні Гонгадзе і детально розповіли про обставини вбивства журналіста. Суд над
ними було призначено на січень 2006 року. Генеральна прокуратура повідомила також,
що четвертого високопоставленого співучасника злочину - генерала міліції Олексія
Пукача, який виїхав з України, - оголошено в міжнародний розшук. Владні джерела
повідомили також, що 4 березня колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко
застрелився у своєму будинку в Києві вранці того самого дня, коли його мали допитати
про його роль у справі Гонгадзе. Незважаючи на наявність на голові Кравченка двох ран
від вогнепальної зброї, офіційною версією причини смерті Кравченка є самогубство. На
думку засобів масової інформації та вдови Гонгадзе саме колишній міністр Кравченко
був тим посадовцем, котрий, виконуючи розпорядження тодішнього президента Леоніда
Кучми, віддав наказ знищити Гонгадзе. При цьому замовники вбивства залишаються
невідомими, а надалі не проводиться належне розслідування щодо їх пошуку.
Тим часом Європейський суд з прав людини в рішенні від 5 листопада 2005 р. у
справі Гонгадзе проти України одностайно визнав, що українська влада неодноразово
порушувала права вдови Георгія Мирослави Гонгадзе, зокрема, не забезпечила захист
6

Звіт про дотримання прав людини 2005. Оприлюднений Бюро демократії, прав людини і праці Державного
департаменту США 8 березня 2006 року.
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журналіста, коли він ще був живий, і неадекватно провадила розслідування обставин
його смерті:
178. „Суд зазначає, що заявниця зауважувала, що розслідування факту зникнення її
чоловіка проводилось зі значними затримками та містило прогалини. Деякі із цих
прогалин декілька разів були визнані державними органами.
179. Суд вважає, що факти цієї справи демонструють, що під час розслідування до
грудня 2004 року органи державної влади були здебільшого зайняті доведенням того,
що державні посадові особи вищого рівня не брали участі у цій справі, а не у
встановленні істини щодо обставин зникнення та смерті чоловіка заявниці.”7
Також Суд визнав відсутність в Україні ефективних засобів захисту права життя у цій
справі в розумінні статті 13 Європейської Конвенції.
Таким чином, Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною статей
2, 3 та 13 Конвенції й присудив виплатити Мирославі Гонгадзе компенсацію в розмірі 100
тисяч Євро за завдані збитки.
Результати тривалого парламентського розслідування справи були оприлюднені у
Верховній Раді 20 вересня народним депутатом Георгієм Омельченком.
Насправді, з правозахисної точки зору дана справа є класичною щодо засобів
гальмування та неефективності правоохоронних органів у справах з розслідування
вбивств.
У лютому, квітні та травні в провідних українських газетах знову з'явилися статті про
те, що до викрадень людей і вбивств, скоєних у попередні роки, причетні спеціальні
загони співробітників Міністерства внутрішніх справ, відомих під назвою "перевертні",
однак були відсутні будь-які ознаки того, що ці твердження активно перевіряються.
Політики та політично заангажовані бізнесмени і журналісти були об'єктами зазіхань,
що іноді призводило до фатальних для їхнього життя і здоров'я наслідків, які часто мали
політичний підтекст. Водночас бізнес, політика і кримінал переплітаються в Україні
настільки щільно, що часто буває важко простежити справжні мотиви злочинів. Так,
наприклад, 29 листопада преса повідомила, що колишній губернатор Львівської області
Степан Сенчук був застрелений невідомими особами - ймовірно найманими вбивцями в одному із сіл на околиці Львова. Бізнесмен Сенчук на початку року приєднався до
Народного Союзу "Наша Україна".
Не менш важливим аспектом захисту права людини на життя є розслідування
зникнень. Протягом 2005 року повідомлень про політично вмотивовані зникнення не
надходило. Але потрібно відмітити, що відсутній поступ у розслідуванні зникнення в грудні
2003 року Василя Грисюка, журналіста газети "Народна справа", що видається в
районному центрі – місті Радехові Львівської області. До кінця року ознак активних слідчих
дій з боку влади в цій справі не спостерігалося.8
Європейський суд з прав людини протягом 2005 року розглянув декілька справ проти
Україні в контексті порушення права на життя. 28 червня 2005 року Європейський суд
відклав розгляд справи по суті за заявою Сергія та Світлани Хайло (заява № 39964/02), в
якій заявники скаржаться на відсутність ефективного та незалежного розслідування у
справі смерті брата одного із заявників.
У справі Тетяни Петрівни Муравської проти України (заява № 249/03) Суд 13 вересня
вирішив відкласти винесення рішення з-за недостатньої інформації. У цій справі заявниця
скаржиться на неефективне та явно затягнене розслідування вбивства її сина. Її син зник
23 січня 1999 року. 1 лютого мати дізналася, що її сина було побито і він помер внаслідок
цих побоїв. Тіло сина було знайдено в озері 18 березня 1999 року. На наступний день була
призначена експертиза, проте експерт не зміг установити причину смерті, вказавши, що
7

Рішення Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 року в справі Гонгадзе проти України. Доступно
на офіційному сайті Мінюсту українською мовою: http://www.minjust.gov.ua.
Звіт про дотримання прав людини 2005. Оприлюднений Бюро демократії, прав людини і праці Державного
департаменту США 8 березня 2006 року
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особа на час смерті була на підпитку. З того часу заявниця намагається відкрити справу
щодо експерта за винесення завідомо неправдивої медичної експертизи. Прокуратура 26
березня відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом убивства. Ці рішення були
пізніше скасовані. Додатковим розслідуванням 11 листопада 1999 року було встановлено
насильницьку смерть особи. З того часу проводилися численні медичні експертизи. Тоді
заявниця в березні 2005 року звернулася до Ворошиловського районного суду м.
Донецьку зі скаргою на дії слідчих, проте суд відмовив у прийнятті заяви. Ця відмова була
оскаржена до апеляційного суду Донецької області. Генеральна прокуратура 8 квітня 2005
року повідомила, що розслідування в справі затримується через проведення медичних
експертиз, які ще не закінчено. Таким чином, у даній справі медичні експертизи
проводяться вже протягом 6 років (!).
У рамках діяльності Фонду захисту жертв порушень прав людини (стратегічних справ)
УГСПЛ було підтримано надання правової допомоги в справі щодо загибелі працівника
правоохоронних органів у місті Ковель (Волинська область). Дружині загиблого відмовляли в
доступі до матеріалів кримінальної справи. При цьому достатньо спірними виглядають
висновки судово-медичної експертизи. На даний момент, справа розглядається в
апеляційному суді Волинської області.
Важливим елементом гарантування прав громадян на життя є забезпечення
ефективно працюючої системи охорони здоров’я, безпечного довкілля та інших аспектів,
що можуть становити реальну загрозу для життя. У цьому контексті доцільно розглянути
загальну тенденцію народжуваності та смертності, а також основні причини смертності
українців.
Європейський суд 10 січня 2006 року визнав неприйнятною в частині порушення
Україною статті 2 Конвенції (права на життя) заяву Світлани Володимирівни Проніної
(заява № 63566/00), в якій вона стверджувала, що розмір пенсії, котру вона отримувала і
яка є її єдиним джерелом для існування становить загрозу для її життя. У цій справі, Суд
наголосив, що право на життя не гарантує певні стандарти життя9, заявниця не довела, що
це справді ставить її життя під пряму загрозу.
У Програмі нинішнього Уряду належне місце відведено питанням охорони здоров’я,
оскільки проголошено, що "...віра громадян у майбутнє змінюватиметься в міру
зростання тривалості життя, збільшення народжуваності, зниження смертності" .
Але, на жаль, доводиться констатувати, що через 5 років після опублікування
Концепції розвитку охорони здоров'я України позитивних кроків в охороні здоров'я
зроблено дуже мало. І це яскраво демонструють показники народжуваності і смертності.

9

Дивіться справу Європейського суду з прав людини Wasilewski v. Poland, no. 32734/96, 20 April 1999.

63

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Смертність населення за причинами смерті і співвідношення народжуваності та смертності в Україні
10
за 2003р., 2004., 6 місяців 2005 року

2003

2004

січень-червень 2005р.

Загиблі внаслідок
11
травматизму на виробництві

1 874

1 935

х

Загиблі внаслідок побутового
травматизму

71 534

70 354

35 082

Убивства

5 267

4 989

2 332

Самогубства

12 322

11 259

5 455

Дитяча смертність до одного року

3 882

4 024

2 068

Смертність від туберкульозу

10 421

10 787

6 387

Смертність від ВІЛ/СНІД

1 831

2605

1716

Народження

408 589

427 259

204 081

Смертність

765 408

761 261

413 403

10

Лист-відповідь Державного комітету статистики № 10/2-2-8/415 від 26 вересня 2005 року на інформаційний запит.
Від нещасних випадків, які визнаних пов’язаними з виробництвом, і таких, що сталися на виробництві, але з ним не
пов’язані.
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Співвідношення народжуваності та
смертності (на 100 померлих народилось,
%)

53,4

56,1

49,4

3. Рекомендації
1) Змінити кримінально-процесуальне законодавство з метою надання більших прав
потерпілим, у тому числі родині загиблих, та збільшення їхнього впливу на хід
розслідування.
2) Запровадити ефективні незалежні механізми розслідування смертей, особливо
тих, що були викликані діями представників правоохоронних органів і працівниками
медичних закладів.
3) Щорічно оприлюднювати звіт щодо розслідування злочинів проти життя.
4) Забезпечити наявність незалежної судово-медичної експертизи для оцінки
причин завдання смерті особі.
5) Прийняти закон України „Про права пацієнтів”, що буде забезпечувати гарантії
дотримання прав пацієнтів на життя.
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II. Захист від катувань

1

У 2005 році істотно не покращився стан справ із доступом до офіційної інформації
про кількість скарг на жорстокість міліції, у тому числі на застосування катувань та
невиправдане насильство під час затримання та тримання під вартою.
Потік повідомлень про катування й жорстоке поводження в правоохоронних органах
не вщухає, проте одержати офіційні відомості, на підставі яких можна робити висновки
як про ступінь поширеності катувань, так і про реакцію на повідомлення, практично
неможливо.
Тому головним джерелом, з якого можна робити висновки про масштаби цього
явища, залишається інформація, що поступає до неурядових організацій, преси, а також
соціологічні дослідження, з яких методом екстраполяції можна зробити попередні
висновки.
З інформаційних повідомлень мережі правозахисних організацій, які об’єдналися для
здійснення проекту „Кампанія проти катувань та жорстокого поводження в Україні”, у
2005 році близько 400 повідомлень стосувалися випадків можливого застосування
катувань або свідчили про жорстоке поводження з боку працівників органів внутрішніх
справ. У громадську приймальню Харківської правозахисної групи в 2005 році
звернулося зі скаргами на застосування катувань та жорстокого поводження 122
заявника. За оглядом преси, який здійснює ХПГ, у 2005 році в пресі з’явилися
повідомлення про 200 випадків застосування катувань. З них 5 випадків закінчилися
смертю жертв катування.
За даними Державної судової адміністрації за 2005 рік до кримінальної
відповідальності за статтею 127 Кримінального кодексу України „Катування” було
притягнуто:
– 9 осіб за частиною першою, що передбачає відповідальність за „катування, тобто
умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання
шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати
потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від
нього або іншої особи інформацію, свідчення або визнання, покарати за його дії, які він
скоїв або в скоєнні яких підозрюється, або залякування його або інших осіб”;
– 24 особи за частиною другою, що передбачає відповідальність за вчинення цих
дій повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Проте, оскільки даний злочин знаходиться в главі загальних, а не службових
злочинів, тому важко сказати чи засудженими були працівники правоохоронних органів,
а не звичайні громадяни. Власне, такі випадки поміж громадянами не підпадають під
термін „катування” у розумінні Конвенції проти катувань та Європейської конвенції з прав
людини.
При цьому 72 особи були засуджені за частиною другою статті 365 Кримінального
кодексу України, що передбачає відповідальність за „Перевищення влади або службових
1
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повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або
болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями”.
Жодної особи не було засуджено за „примушування давати показання”, за що
встановлена відповідальність статтею 373 Кримінального кодексу України.
Наведемо декілька характерних прикладів.
Справа неповнолітнього Т.
(місто Сєвєродонецьк Луганської області)

Т. був затриманий приблизно о 15 годині 1 лютого 2005 року слідчим
Сєвєродонецького ГВ УМВС Шараповим, який доставив Т. у відділення міліції і допросив
його як підозрюваного у скоєнні злочину. Мати дізналася про затримання сина від сусідів
і приблизно о 17.00 прибула в міськвідділ. До слідчого її не пропустили, і вона ще хвилин
40 чекала, поки її проведуть до кабінету. Побачивши сина в жахливому стані, мати
спитала: „Тебе били?” На що Т. у присутності Шарапова відповів, що той його бив
долонями по голові, по нирках і ногами по ногам. І вимагав зізнатися, що Т. вимагав
гроші у свого знайомого – підлітка. На питання матері, навіщо він так учинив, Шарапов
відповів, що він її сина не бив, а тільки „дал ему пару подзатыльников”. Після чого
Шарапов проводив подальший допит Т. у присутності матері.
Після закінчення допиту мати с сином прийшли додому, і мати одразу визвала Т.
«швидку». Вона відвезла сина до травмпункту. Невропатолог поставив Т. діагноз – струс
мозку.
Міліція каже, що мати Т. обмовила Шарапова з метою захисту свого сина. Проте,
якби Шарапов керувався би законом, і допитував би Т. у присутності матері чи вчителя,
проблеми не виникло би.
Справа Вадима Новосада
(місто Чоп Закарпатської області)

Прикордонника Вадима Новосада запідозрили в крадіжці шести ящиків олії з вагонів
потяга, що прямував з Угорщини в Україну. Його допитували троє міліціонерів. Спочатку,
протягом кількох годин вони вимагали зізнатися в крадіжці олії, а відтак удалися до
тортур. Потерпілий розповів: «Вдарили мене два рази долонею по голові, а потім
книгою, яка на столі була, кримінальний кодекс здається. Заставили мене роззутися. Я
роззувся, Шаленик сів мені на ноги, а капітан Русин почав мене дубинкою бити по
п'ятах.. – Ви кричали? – Так, я кричав. Там знаходилися їхні співробітники, потім якісь
дівчата заходили та кажуть, хай перестане, хай не кричить. Але уваги вони не
звернули.»
Правоохоронці про крадіжку розповідають, а факт тортур категорично заперечують,
незважаючи на акт судово-медичної експертизи та зізнання самого потерпілого. Хоча
справу по крадіжці олії закрили, після того як з'ясували, що помилка сталася під час
завантаження.
Потерпілий прикордонник Вадим Новосад тиждень лікувався в санчастині. В
історії хвороби написано: «струс мозку та забійні рани на ступнях». Це підтвердила й
судово-медична експертиза. Юрій Якименко, фельдшер медпункту Чопського
прикордонного загону: «Було відвезено прапорщика Новосада у міжрайонну
Ужгородську судово-медичну експертизу, де було проведено обстеження і виданий
акт, що були йому нанесені легкі тілесні ушкодження, закрита черепно-мозкова
травма, струс головного мозку і також забій м'яких тканин в ділянці обох стоп.»
Новосад переконує, що пробув у слідчого понад сім годин. Правоохоронці
категорично це спростовують і демонструють журнал відвідувань, у якому прапорщик
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
Новосад особисто підписався, що пробув у відділі всього 40 хвилин і претензій жодних
не має.
Микола Ляхович, заступник начальника Чопського відділу міліції: «При дачі показів
від таких-то і таких були взяті пояснення. Після цього вони розписалися в книзі, що
претензій не мають. Так що думаю, тут ніяких питань бути не може. Я думаю, що тут ось
що. Для того, щоб себе захистити перед своїм керівництвом, що він ні в чому не
замішаний і зробити собі такий як кажуть захист, і звернувся до вас.»
Між тим правоохоронці наполягають, що правда на їхньому боці. Адже проти
неправомірних дій прикордонників вони порушили й довели до суду не одну кримінальну
справу. Тому ті й намагаються наклепами вберегти честь свого мундира. Натомість
прикордонники готові захищатись законним шляхом – в Ужгородській військовій
прокуратурі та інших інстанціях. Слідство в цій справі триває.
Справа Михайла Дем’яна (селище Мельниця-Подільське Борщівського р-ну Тернопільської
області)

У мешканця селища Мельниця-Подільське І. Полівчака нібито пропала чимала, як
містечковими мірками, сума грошей – декілька тисяч гривень. Підозра у крадіжці впала
на сусіда Михайла Дем’яна, і хоча той категорично заперечив свою провину, вранці 26
квітня 2005 року Полівчаком було подано відповідну заяву у міліцію. Співробітники
Борщівського РВ МВСУ Віталій Чепесюк та Василь Кутасевич не стали обтяжувати себе
процесуальними формальностями та пошуком доказів злочину. Того ж дня, без будьяких санкцій та повідомлень родичів Михайла Дем’яна затримали, привезли до
райвідділу і почали вибивати в нього зізнання... Увесь день двоє дебелих катів тримали
літнього чоловіка в наручниках, без води та їжі, нещадно били кулаками, ногами,
гумовим шлангом та палицею, шантажували, принижували та залякували... І хтозна, чим
завершився би процес цього «слідства», якби ввечері до райвідділу не зателефонувала
дружина І. Полівчака, не вибачилася б чемно та не повідомила, що злощасні гроші...
знайшлися.
Відпускаючи М. Дем’яна на волю, «слідчі» попередили його, щоб він мовчав про
побиття, і які наслідки може мати недотримання цієї поради. Але ж на другий день
Дем’ян пройшов освідчення в судово-медичного експерта та подав скаргу на кривдниківміліціонерів до Борщівської районної прокуратури. Спочатку районний прокурор
Шаварівський підписав відмову в порушенні кримінальної справи «за відсутністю в діях
міліціонерів складу злочину». Після того, як М. Дем’ян оскаржив її в обласній
прокуратурі, повторно відмовив у порушенні справи його перший заступник. Лише у
червні 2005 року, після кількаразових звернень потерпілого до прокуратури
Тернопільської області було порушено кримінальну справу і лише у липні вона
потрапила на розгляд до судді Чортківського районного суду В.І. Парфенюка.
Розгляд справи тривав майже два місяці. Відомо, що на протязі цього часу М.
Дем’яна неодноразово та в різний спосіб намагалися схилити до компромісу зі своїми
кривдниками, але той не зламався. У результаті Чортківський районний суд визнав
міліціонерів В. Чепесюка та В. Кутасевича винними в «перевищенні влади та службових
повноважень» за частиною другою статті 365 Кримінального Кодексу України.
Апеляційний суд Тернопільської області 21 жовтня 2005 року залишив попередній вирок
без змін. Обох правопорушників у погонах засуджено до 4 років позбавлення волі. Зі слів
судді В. Парфенюка, це перший випадок у його судовій практиці, коли співробітників
МВСУ позбавлено волі за протиправні насильницькі дії в процесі слідства. Втім,
отримати чіткої відповіді на запитання, чому в даному випадку дії міліціонерів не було
кваліфіковано саме як катування, не вдалося.
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Справа Олега Дунича (місто Харків)

Ось що сказано в довідці від 11 грудня 2005 року, підписаної заступником
начальника ХМУ УМВС України в Харківській області полковником міліції
С.А.Онопрієнком.
„7.12.2005 в період часу з 23.00 до 24.00 оперуповноважені Червонозаводського РВ
ХМУ УМВС України в Харківській області капітан міліції Михайлов К.Г., старший
лейтенант міліції Падалка А.В. та лейтенант міліції Колядін С.М. знаходились в клубі
„Е-2”, розташованому по вул. С.Грицевця в м. Харкові. О 24.00 Колядін С.М. вийшов на
вулицю, щоб спіймати таксі, а Михайлов К.Г. та Падалка А.В. затримались в
приміщенні кафе... Після виходу з кафе на вулиці до Колядіна С.М. підійшли двоє
невідомих чоловіків, які стали вимагати віддати їм цінні речі, що Колядін С.М. зробити
відмовився, після чого один з невідомих, високий на зріст, з довгим волоссям, ударив
його кулаком в область грудної клітини. Колядин С.М. представився працівником
міліції, однак невідомий дістав пневматичний пістолет та зробив декілька пострілів у
нього та почав наносити удари рукояткою пістолета по голові, внаслідок чого
Колядін С.М. впав на землю та почав кликати на допомогу. Невідомі продовжували
бити його ногами та пістолетом по голові. У цей час до нього підбігли Михайлов К.Г.
та Падалка А.В., а невідомі втекли, при цьому один з нападників упав. Після цього до
них також підійшли двоє чоловіків, повідомили, що вони були очевидцями побиття
Колядіна С.М. та запропонували свою допомогу. Пізніше було встановлено, що їх
прізвища Жила С.В. та Морський С.В. Жила С.В. на своєму автомобілі відвіз Колядіна
С.М., Михайлова К.Г., Падалку А.В. та Морського С.В. до Червонозаводського РВ,
звідки Колядін С.М. був бригадою „швидкої допомоги” госпіталізований до 4-ї лікарні з
ушибленою раною тіменної області...
Михайлов К.Г. разом з Падалкою А.В. та Жилою С.В. повернувся до місця події для
проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких на ринку по вул. С.Грицевця
затримали Дуніча О.М., якого Жила С.В. впізнав як особу, яка наносила удари
пістолетом по голові Колядіна С.М. Дуніча О.М. було доставлено до
Червонозаводського РВ та вписано до книги відвідувачів РВ 08.12.2005 о 04.00. Під час
огляду одягу Дуніча О.М... було виявлено та вилучено пневматичний пістолет...
Оперуповноваженим ВКР Червонозаводського РВ старшим лейтенантом міліції
Снурніковим Г.С. було складено протокол вилучення пістолету, який Дуніч О.М. в
присутності понятих Жили С.В. та Морського С.В. підписати в категоричній формі
відмовився. Також Дуніч О.М. відмовився давати будь-які пояснення.
У зв’язку з тим, що Дуніч О.М. скаржився на стан свого здоров’я, 08.12.2005 в
приміщенні РВ судово-медичним експертом Даниленко Є.А. йому було проведено
судово-медичне обстеження, за висновками якого на тілі Дуніча О.М. були виявлені
чисельні гематоми та кровопідтіки, які відносяться до категорії легких тілесних
ушкоджень та виникли не менше ніж за 3 доби до огляду (акт № 4414С від 09.12.2005).
Так як стан здоров’я Дуніча О.М. погіршувався, йому було викликано бригаду „швидкої
допомоги”, яка доставила його до 4-ї лікарні, де 09.12.2005 о 12.00 він помер.
Михайлов К.Г., Падалка А.В., Колядін С.М. категорично заперечують факт
застосування до Дуніча О.М. сили та заходів фізичного впливу, під час проведення
судово-медичного обстеження Дуніч О.М. також скарг на дії працівників міліції не
висловлював.”
Подивимось на акт судово-медичного обстеження № 4414С Дуніча Олега
Михайловича, 1976 р. народження, який „був доставлений 08.12.2005 р. у
Червонозаводьский РВ із тілесними ушкодженнями по факту злочину”. Судово-медичний
експерт Є.О.Даниленко так подає обставини справи та висновок судово-медичного
обстеження:
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„Свидетельствуемый заявил, что откуда у него телесные повреждения, он
говорить не будет. Однако отметил, что ранее у него было хирургическое
вмешательство по поводу трепанации черепа. Отмечает жалобы на головную боль,
головокружение, мелькание мушек перед глазами. Методы психологического и
физиологического воздействия не применялись.
Следует отметить, что у освидетельствуемого при контакте с ним ощущался
запах алкоголя, также он отметил, что неоднократно ранее падал.
Свидетельствуемый заявил, что был доставлен в Червонозаводский РО около
04.00 час. работниками милиции по подозрению в совершении преступления...
...Прихожу к следующему заключению, что у него имеют место кровоподтеки на
лице, туловище, конечностях...”
А ось, що пише 12 грудня завідуючий філіалом №1 Харківського обласного бюро
судово-медичної експертизи Ю.А.Дмитренко в листі начальнику УВБ у Харківській
області полковнику міліції Баркову А.А.:
„На Ваш устный запрос сообщаю, что гр-н Дунич Олег Михайлович был
доставлен МСП-315 в больницу «скорой помощи» из Червонозаводского РО ХГУ пр.
Гагарина 76, 08.12.2005 г. в 8.40 час. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая
травма, внутричерепное кровоизлияние, отек головного мозга, кома, тупая травма
грудной клетки, переломы ребер слева, тупая травма живота, аспирация рвотными
массами. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, состояние больного
оставалось крайне тяжелым и 09.12.2005 г. в 11.30 час. зафиксирована остановка
эффективного кровообращения. Реанимационные мероприятия без эффекта. В 12.00
час. констатирована биологическая смерть с диагнозом: тяжелая черепно-мозговая
травма, субдуральная гематома левой гемисферы, контузия-размозжение базальных
отделов левой височной доли, отек-дислокация головного мозга, множественные
ушибы головы, лица, грудной клетки, конечностей. При поступлении в больницу
«скорой помощи» алкоголь в организме гр-на Дунич О.М. не обнаружен...
Предварительные результаты: при исследовании трупа гр-на Дунич О.М.
установлена тяжелая черепно-мозговая травма, повлекшая смертельный исход,
множественные кровоподтеки на туловище и конечностях, перелом рожка
щитовидного хряща, прямые переломы нескольких ребер слева, ушиб легких.
Причина смерти гр-на Дунич О.М.: тяжелая закрытая черепно-мозговая травма.”
Так де і коли отримав Дуніч тяжку черепно-мозкову травму, несумісну з життям?
Очевидно, два акти судово-медичної експертизи зовсім не відповідають один одному.
Очевидно, є дві можливості: або перший акт експертизи сфальсифікований (відзначимо,
що експерт Даниленко пише, що „ощущался запах алкоголя”, а у посмертному акті
експертизи вказується, що алкоголь в організмі Дуніча не знайдено), або Дуніч отримав
цю травму після першої експертизи. Деталі тут виглядають дуже дивно: чому Дуніча
затримали вночі на ринку, коли була зроблена перша експертиза в приміщенні РВ, якщо
він був туди доставлений о 4-00, а о 8-40 його вже привезли в лікарню „швидкої
допомоги”? Щоб доїхати із Червонозаводського РВ до лікарні потрібне хоча б півгодини.
Отже, експертизу у РВ робили вночі чи рано вранці? Звідки ж так рано узявся судовомедичний експерт Даниленко? Але в будь-якому випадку справа виглядає таким чином,
що травму, від якої помер Дуніч, він отримав від рук працівників міліції. Стверджувати,
що він з такою травмою, отриманою за три доби до цих подій, напав на працівника
міліції, бив його пістолетом по голові, втікав, тощо – це безглуздя.
Троє названих працівників міліції одразу звільнилися, порушено кримінальну справу
за фактом смерті. Слідство триває.
У третій доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини сказано:
„Катування громадян у міліції продовжують мати масовий і системний характер. Про це
свідчать численні звернення до Уповноваженого та опубліковані в засобах масової
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інформації факти. Незмінною залишається основна мета катувань – визнання
затриманим вини в злочині, що є нерозкритим. За допомогою насильства посадовці
намагаються вирішити питання розкриття злочинів, оскільки професійно не здатні
досягти цього іншим способом”.
За результатами соціологічного опитування, проведеного науковцями в травні 2004
року, 7% опитаних зазнали насильство з боку працівників міліції на собі, причому 3,3%
респондентів постраждали від протизаконного насильства протягом останнього року до
проведення опитування (тобто з травня 2003 року по травень 2004). У найближчому
оточенні кожного десятого опитаного є, як мінімум, одна людина, яка потерпіла від
насильства. За результатами того ж дослідження 61% респондентів вважають
практику тортур і протизаконного насильства поширеною або значно поширеною,
14% – непоширеною або дуже рідкісною, чверть опитаних не змогли визначитися із
чіткою відповіддю.
„Більш як половина респондентів на власному досвіді зазнали побиття руками або
ногами. Значний відсоток опитаних свідчить про те, що відповідні незаконні дії
застосовувалися неодноразово: 29% – указують на кілька випадків, а 8% – про
регулярність побиття руками або ногами. Такі речі на стадії досудового слідства,
вочевидь, є банальними й нікого не дивують. Сюди треба додати види побиття із
застосуванням спеціальних знарядь (гумові кийки, пляшки з водою, товсті книжки на
кшталт коментарю КК тощо), які відчули на собі 36% опитаних. Такі засоби відіграють
подвійну роль: полегшують сам процес і запобігають виникненню явних пошкоджень.
Їхнім «плюсом» (з погляду прибічників силових методів «вибивання» доказів) є те, що
присутність цих речей у кабінетах оперативників або слідчих сама по собі не є
криміналом і може бути легко пояснена службовою необхідністю. Іноді побиття
організується так би мовити, «третіми руками» – на ув’язненого нацьковуються
співкамерники. На такий варіант мордувань вказують близько 9% опитаних (близько 5%
– переживали таке кілька разів або навіть систематично).
Тривале обмеження рухів ув’язненого за допомогою наручників, які як засіб тортур
можуть одягатися і на руки, і на ноги, є типовою формою катування, бо призначення
наручників – зовсім інше. Така форма фізичних знущань може тривати багато годин і має
на меті зламати волю людини. За нашими даними, цей спосіб катувань є також доволі
поширеним, принаймні, 37% опитаних стверджують, що він застосовувався до них
(багаторазово в цій ситуації знаходилися 20% респондентів), і, нарешті, близько 8% –
указали на застосування наручників одночасно й для рук, і для ніг.
Справжні тортури, тобто катування за певними технологіями, які гарантують тяжкі
фізичні страждання, а часто просто нестерпні муки (на сленгу правоохоронців – це
«ластівка», «слоник», «жабка»), у загальному обсязі протизаконного насильства
займають відносно скромне місце – не більше 13% опитаних указують на ці факти, що
мали місце в їхній біографії. Але й ця частка не є такою вже малою з огляду на те, що
через «чистилище» попереднього ув’язнення проходять сотні тисяч українців. Саме
після таких тортур підслідні нерідко втрачали здоров’я, і саме з цього починалася
тяганина скарг до прокуратури, подання до суду та інших інстанцій.”2
„У цілому по всьому масиву 7,3% опитаних свідчили про випадки навмисного
заподіяння їм працівниками міліції побоїв, мучень або тортур з метою розкриття і
розслідування злочину; 3,3% респондентів свідчили про випадки протизаконного
насильства щодо них з боку працівників міліції, які мали місце протягом останніх 12
місяців. Якщо уявити таку ситуацію, що опитуванню підлягало усе доросле населення
України (тобто ці відсотки взяти від кількості дорослого населення України), то можна
оцінити, що серед громадян нашої країни, які не позбавлені волі, було б виявлено 2 млн.
2

«Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ: соціологічний та історико-правовий аналіз», Харків,
„Фоліо”, 2005, с.69.
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750 тис. осіб, які постраждали від протизаконного насильства з боку працівників міліції,
причому 1 млн. 241 тис. таких випадків сталися протягом останніх 12 місяців”.3
За оцінкою соціологів в абсолютних цифрах протягом року, що передував
дослідженню, від побоїв та завдання тілесних ушкоджень під час розслідування
потерпіли 355 293 осіб, у тих же обставинах зазнали тортур із застосуванням
спеціальних засобів 93 498 особи, а були побиті співкамерниками за вказівкою
працівників міліції 56 099 осіб.4
У відповідь на публікацію соціологічного дослідження на сайті „Украина
криминальная” був розміщений лист Департаменту роботи з персоналом МВС України,
де, зокрема, стверджується:
„З метою запобігання порушень працівниками міліції дисципліни і законності в МВС
України розпочато впровадження стандартів діяльності правоохоронних органів
розвинених країн Європи, зокрема, щодо ефективного захисту законних прав і свобод
кожного громадянина. Визначальним тут є принцип «Міліція з народом, міліція - для
народу!».
Перші кроки в цьому напрямку МВС України вже зроблено. Так, з метою
покращання відносин у сфері правоохоронної діяльності й підвищення авторитету
міліції, формування в працівників толерантного ставлення до представників різних
верств населення, за сприяння Британської Ради та за участю британських
викладачів організовано проведення тренінгів-семінарів для працівників міліції «Робота
поліції з маргінальними групами населення». У країнах Європи це є нормальною
формою профілактики конфліктів з причин мовних, національних, культурних,
світоглядних, релігійних, статевих відмінностей.
На базі Донецького юридичного інституту організовано Центр впровадження
психотренінгових технологій. Фахівцями центру проводиться навчання працівників
органів внутрішніх справ за програмою тренінгу "Комунікація-Стрес-Безпека", при
розробці якого використано досвід підготовки поліцейських Німеччини.
Даний тренінг є новою формою роботи з персоналом, спрямовано ю на
підв ищення стресостійкості, фізичної та психічної невразливості в життєво
небезпечних ситуаціях, пов'язаних зі службовою діяльністю, а також
формування навичок комунікації, конструктивної взаємодії праці вників органів і
підр озділів внутрішніх справ, відомчих навчальних закладів.
Керівництвом МВС України й надалі вживатимуться необхідні заходи щодо
запобігання порушенням законності в органах внутрішніх справ, викорінення фактів
протизаконного насильства.”
Цей лист є одним із проявів зміни позицій щодо проблеми катувань, яку можна
спостерігати останнім часом. Державні органи, які протягом багатьох років не визнавали
існування такої проблеми, або намагалися створити враження, що випадки катування та
жорстокого поводження є поодинокими ексцесами певних працівників міліції, нарешті
визнали системний характер цієї проблеми.
Також ознакою позитивних змін у ставленні МВС до захисту прав людини й, зокрема,
до проблеми катувань у міліції є створення наприкінці 2005 року Громадської ради при
Міністерстві внутрішніх справ та громадських рад при обласних управліннях Міністерства
з питань забезпечення прав людини. Але казати про вплив цих рад на політику та
практику міністерства поки що зарано, оскільки ще не закінчився процес формування
складів обласних рад, а Рада при Міністрі знаходиться ще в стадії становлення та
опрацювання підходів.
Ще одним кроком у запровадженні громадського контролю за роботою міліції є
поширення експерименту з діяльності „мобільних груп” на всю територію України.
3
4
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Діяльність мобільних груп розпочиналась в 2004 році в трьох областях – Харківській,
Полтавській та Сумській. Мобільні групи були створені наказом МВС України від 17
березня 2004 року на базі Національного університету внутрішніх справ та включали до
свого складу також представників правозахисних організацій. Для з’ясування становища
із дотримання прав затриманих групам було надано право відвідувати райвідділи міліції,
ІТТ, проводити бесіди з особами, які там тримаються. Попри певні обмеження в
діяльності мобільних груп, їхня діяльність у трьох областях видалась ефективною, а
візити надавали багато інформації щодо реально існуючої практики міліції. У липні 2005
року було видано новий наказ міністра, який поширював діяльність мобільних груп на
всю територію України. Однак цей етап у розвитку мобільних груп викликав нові
проблеми, що певною мірою послабило їхню ефективність. Тому ще не можна казати
про те, що мобільні групи перетворилися на ефективно діючу систему.
У вересні 2005 року був підписаний Факультативний протокол до Конвенції ООН
щодо катувань, який, крім іншого, передбачає запровадження національного
превентивного механізму, спрямованого на попередження катувань та жорстокого
поводження.
Усе вищезгадане свідчить про наявність політичної волі щодо зміни ставлення до
проблеми катувань та про бажання змінити ситуацію на краще.
У вересні 2005 року була оприлюднена доповідь „Міжнародної Амністії”, присвячена
проблемі катувань в Україні. У доповіді висловлюється „занепокоєння щодо того, що, не
зважаючи на обнадійливі запевнення, заяви про катування та жорстоке поводження під
час тримання в міліції продовжують надходити, а „Міжнародна Амністія та місцеві
правозахисні організації продовжують отримувати такі заяви і після того, як новий уряд
прийшов до влади в січні 2005 року. Щоб фундаментальні принципи Ради Європи
почали панувати в Україні, слова Президента Ющенка мають підкріплюватися певними
діями. Працівники міліції мають бути оснащені та треновані таким чином, щоб вони були
не „безжалісними переслідувачами підозрюваних”, які постійно вибивають визнання”, а
„людьми, які розслідують справу безсторонньо та намагаються встановити істину”.5
У жовтні 2005 року Європейський Комітет із запобігання катуванням та жорстокому
поводженню відвідав Україну з черговим візитом (вже п’ятим, попередні візити були у
1998, 1999, 2000, 2002 рр.), але доповідь Комітету ще не оприлюднена.
На жаль, мало що змінилося в практиці використання визнань у судочинстві.
Верховний Суд України не прийняв будь-яких роз’яснень з цього приводу. Залишається
поширеною практика використання „недобровільних” зізнань у кримінальному
судочинстві. Непрямим чином про це свідчить і практика застосування насильства в
міліції, оскільки при суттєвій зміні підходів судів кількість таких випадків мала би значно
зменшитися.
Окремі рішення судів, які виключали зізнання зі складу доказів, були скасовані
вищими судовими інстанціями. Наприклад, у травні 2005 року Хмельницьким міським
судом було виправдано Н., який обвинувачувався у вчиненні тяжкого злочину. Однією із
причин виправдувального вироку було те, що суд не прийняв у якості доказів зізнання
обвинуваченого, які він давав під час досудового слідства. Цей вирок був оскаржений до
апеляційного суду Хмельницької області. До початку апеляційного розгляду на каналі
„Інтер” була оприлюднена передача, спрямована на збудження емоційного ставлення до
виправдувального вироку. Важко вирішити, наскільки ця передача вплинула на рішення
апеляційного суду, але виправдувальний вирок був скасований, справа була спрямована
на новий судовий розгляд, який зараз триває в міському суді Тернополя. Таким чином,
рішення, яке могло внести вагомий вклад в опрацювання підходів судів до використання

5

Time for Action: Torture and ill-treatment in police detention, Amnesty International September 2005, AI Index:
EUR50/004/2005.
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недобровільних зізнань, не набрало чинності. Слід зачекати вирішення справи, у якій
питання недобровільності зізнання є центральним правовим питанням.
Методи перевірки добровільності зізнання в суді залишаються примітивними.
Максимального ефекту, якого може добитись захист у відповідь на заяву про не
добровільність зізнання, – це доручення прокурору провести перевірку заяви, або, у
кращому випадку, направлення справи на додаткове розслідування. У переважній
кількості випадків така перевірка закінчується відмовою в порушенні кримінальної
справи. Отримавши постанову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної
справи або, у відповідному випадку, про припинення кримінальної справи, суди,
зазвичай, більше не досліджують заяви підсудного щодо катувань та тлумачать ці заяви
як намагання уникнути відповідальності.
Поширеним залишається переконання суддів у тім, що лише обвинувальний вирок
щодо осіб, які застосували катування, надає право суду виключити зізнання, отримані за
допомогою цих катувань, зі складу доказів.
Законом України від 12 січня 2005 року № 2322-IV були внесені зміни до статті 127
Кримінального кодексу. Було змінено склад злочину, передбаченого частиною 1 цієї
статті, який зараз сформульовано так: „Катування, тобто умисне заподіяння сильного
фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв,
мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу
вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи
інформацію, свідчення або визнання, покарати його за дії, які він скоїв або в скоєнні яких
підозрюється, або залякування його або інших осіб...”
Крім того, стаття була доповнена частиною 3, яка визначає в якості спеціального
суб’єкта „працівника правоохоронного органу”, та частиною 4, яка в якості обтяжуючої
обставини (кваліфікуючої ознаки) передбачає завдання смерті внаслідок застосування
катувань. Частина 3 передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, частина
4 – від 12 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Але все ж у
криміналізації катувань залишаються певні прогалини:
По-перше, у статті 127 ознакою “катування” залишається “насильницька дія”. Це
звужує сферу застосування статті порівняно з визначенням статті 1 Конвенції ООН проти
катувань, яка визнає катуванням “будь-яку дію”, “що завдає сильний біль або
страждання”.
По-друге, певні терміни, наприклад, “отримати визнання” та “покарати за дії”, через
формулювання ознак злочину стосовно загального суб’єкта, втрачають свою
визначеність.
По-третє, у статті 127 відсутній один з елементів „катування”, який згаданий у статті
1 Конвенції ООН проти катувань, а саме „будь-яка причина, що ґрунтується на
дискримінації будь-якого характеру”.
До цього часу в Україні не створений механізм ефективного розслідування заяв про
катування. Це не дозволяє відчути на практиці зміну в ставленні держави до вирішення
проблеми катувань у міліції, яка проголошена в багатьох заявах високопосадовців. Тому
жорстоке поводження із підозрюваними залишається рутинним елементом боротьби зі
злочинністю, а міліція продовжує сприйматися населенням як значний фактор ризику.
Правозахисні організації, об'єднані в «Кампанії проти катувань і жорстокого
поводження в Україні», протягом більш ніж двох з половиною років (липень 2003-грудень
2005 року) стежили за розслідуваннями заяв про катування. За цей час партнерами були
зроблені спроби порушення розслідування в більш ніж 50 випадках.
Проблеми, з якими стикається людина, яка робить заяву про катування,
залишаються значною мірою такими ж, які описані в попередньому звіті, а саме:
– тяганина та штучні перешкоди під час порушення розслідування, особливо відчутні
для тих осіб, які продовжують триматися під вартою;
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– презумпція необґрунтованості заяв про застосування катувань;
– невиправдано тривала процедура судового оскарження постанови про відмову в
порушенні кримінальної справи або постанови про припинення кримінальної справи;
– неуважне ставлення офіційних осіб, зокрема, суддів, до яких доставлені затримані,
до заяв про застосування до них насильства або до ознак насильства, та відсутність
достатніх механізмів судового втручання у випадку заяви про насильство на досудових
стадіях кримінального переслідування;
– недостатня функціональна незалежність прокуратури від органу, працівники якого
звинувачуються заявником у застосуванні катувань через необхідність у подальшому
підтримувати обвинувачення за справою, розслідуваною цим органом;
– тяганина в розслідуванні заяв про катування, що призводить до того, що
розслідування за деякими справами тривають роками;
– відсутність доступу до участі в справі для заявників через невизначеність їх
статусу до визнання їх потерпілими та недостатній рівень гарантій потерпілого в
кримінальному процесі;
– відсутність доступу до „свого” лікаря та наявність практики, коли лікарі, що
працюють в установах для тримання затриманих або викликані за ініціативою
працівників міліції, відмовляються фіксувати тілесні ушкодження або роблять це вкрай
незадовільно, чим позбавляють потерпілих від катувань належної доказової бази;
– відсутність системи незалежної медичної експертизи та доступу до незалежного
експерта.
Слід відзначити, що позиція прокуратури щодо розслідування катувань добре
ілюструється тим, що за переважною кількістю матеріалів службових перевірок,
здійснених відповідними службами МВС, прокуратура відмовлялася порушувати
кримінальне розслідування.
Слід зауважити, що уже саме по собі затягування з порушенням розслідування в
більшості випадків позбавляє це розслідування будь-якої ефективності й, як правило,
приводить до його безуспішності.
У рішенні від 5 квітня 2005 року за справою „Афанас’єв проти України” Європейський
суд з прав людини визнав порушення статті 13 Конвенції через те, що «за скаргою
заявника державні органи здійснили поверхову перевірку і лише допитали можливих
порушників. Вони прийняли заперечення працівників міліції за чисту монету та
відмовили в порушенні кримінальної справи проти них попри свідчення заявника та
незаперечні тілесні ушкодження в нього. Кримінальне розслідування скарги заявника
почалося лише більш ніж через рік після подій. Суд згоден із заявником у тому, що
недоліки на початковій стадії розгляду його заяви суттєво вплинули на подальший хід
розслідування загалом. Багато свідків були допитані лише через значний час (травеньлистопад 2001 року) та не могли чітко свідчити щодо подій у березні 2000 року. Суд
також зауважує, що в двох випадках національні суди відзначали суттєві недоліки в
розслідуванні: більшість свідків були допитані лише після тривалої затримки, у той час як
деякі інші свідки не були допитані взагалі. На думку Суду, ці недоліки самі собою дають
достатні підстави для висновку, що органи влади не виконали своїх зобов’язань за
статтею 13 Конвенції».6 Можна сподіватися, що рішення Європейського суду по справі
Афанас’єва та інших подібних справах в майбутньому вплине на практику розслідування
скарг на катування. Сьогодні ж домогтися такого розслідування вкрай важко.
Попри те, що потерпілі від катувань знаходяться в дуже вразливому становищі, що
втримує багатьох із них від спроб відновити свої права, час від часу в колах юристів
виникають дискусії з приводу того, чи не варто застосовувати до тих осіб, які подають
недостатньо обґрунтовані скарги на застосування до них катувань, певних санкцій.
6

Рішення Європейського суду з прав людини в справі Афанас’єв проти України (Afanasyev v. Ukraine) від 5
квітня 2005 року.
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Висловлюються думки, що такі особи мають притягатися до кримінальної
відповідальності за неправдиве повідомлення про злочин, чи відшкодовувати посягання
на честь та гідність у цивільному порядку.
У 2005 році було постановлено важливе судове рішення із цієї проблеми – за
позовом начальника Чернігівського міського відділу міліції Едуарда Альохіна проти
Михайла Коваля, справа якого згадувалася в доповіді „Права людини в Україні–2004”.
Позов стосувався висловів Михайла Коваля в зв’язку із застосуванням до нього
насильства та тривалим розслідуванням справи за цим фактом. Оскільки справа Коваля
набула неабиякого розголосу, ці вислови були трансльовані багатьма каналами. Суд,
посилаючись на статтю 1 Конвенції ООН проти катувань, вирішив, що у відповідача були
достатні підстави вважати себе жертвою катувань. Суд також послався на практику
Європейського суду з прав людини щодо свободи вираження поглядів. Цим рішенням
суду в позові було відмовлено.
Набула певного резонансу проблема додержання міжнародних норм щодо заборони
повернення особи в країну, де цій особі загрожує застосування катувань або жорстоке
поводження.
Вирішення питання про екстрадицію особи належить до виключної компетенції
Генерального прокурора України, який вирішує це питання без будь-якої процедури. У
законі не передбачений обов’язок навіть поінформувати особу, екстрадиції якої вимагає
інша держава, про рішення щодо екстрадицій та мотиви такого рішення.
Особа не має права на оскарження рішення про її екстрадицію до суду. Більше того,
в Україні відсутня судова процедура вирішення питань щодо екстрадицій, яка б
дозволила забезпечити право осіб, яким загрожує екстрадиція, визначене статтею 3
Європейської конвенції з прав людини та статтею 4 Конвенції ООН проти катувань.
Намагання в певних випадках оскаржити рішення Генерального прокурора щодо
екстрадицій виявилось марним, оскільки навіть у разі вирішення справи районним судом
на корить заявника, рішення скасовувалось апеляційним судом.
В одній з ухвал апеляційний суд м. Києва зазначив, посилаючись на постанову
Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 року, що „питання видачі
правопорушників у порядку екстрадицій знаходиться у виключній компетенції
Генеральної прокуратури України. Відповідно до діючого міжнародного та національного
законодавства України щодо екстрадицій суди мають право (і зобов’язані) розглядати
лише подання Генерального прокурора України та уповноважених ним прокурорів щодо
дачі дозволу на затримання (тимчасовий арешт, повторний арешт, взяття під варту)
правопорушників для забезпечення їх видачі”.
Таким чином, рішення Генерального прокурора щодо екстрадицій були судовою
практикою виключені з-під судового контролю. Зазвичай при прийнятті рішення
Генеральним прокурором не враховуються фактори, які, виходячи з вимог статті 3
Конвенції з прав людини, можуть стати підставою для відмови в екстрадиції.
Найбільш помітно відсутність судової процедури, що надає відповідні гарантії для
особи, а також невідповідність судової практики стандартам захисту від катувань та
жорстокого поводження в контексті екстрадиції чи депортації, проявились у випадку із
передачею до Узбекистану 10 громадян Узбекистану, які шукали притулку в Україні.
Поспішна та зухвала екстрадиція, не дуже спритно замаскована під вислання,
продемонструвала
відсутність
ясного
розуміння
серед
вищих
посадовців
загальновизнаних принципів міжнародного права.
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II. ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ
Рекомендації
– якомога скоріше ратифікувати Факультативний протокол до Конвенції ООН проти
катувань та розпочати створення національних превентивних механізмів, передбачених
Протоколом;
– прийняти на законодавчому рівні концепцію створення системи попередження та
захисту від катувань та жорстокого поводження, а також план дій, заснований на цій
концепції, із чітким визначенням напрямків та етапів діяльності;
– узгодити елементи складу злочину „катування” з визначенням у статті 1 Конвенції
ООН проти катувань;
– запровадити збір статистичних даних у судах та правоохоронних органах щодо
злочинів, які містять елементи „ катувань” у значенні статті 1 Конвенції ООН проти
катувань;
– унеможливити застосування амністії та дострокове звільнення до осіб, які вчинили
діяння, що містять ознаки „ катувань” у значенні статті 1 Конвенції ООН проти катувань;
– сприяти створенню ефективних механізмів громадського контролю за
розслідуванням катувань та поганого поводження;
– законодавчо забезпечити діяльність недержавних експертів та експертних бюро;
– забезпечити доступ потерпілих до медичних документів, що мають значення для
доказування катувань та жорстокого поводження;
– надати висновкам незалежних експертів, які здійснюють дослідження за
зверненням особи, що заявляє про катування, чи її юридичного представника, доказове
значення не менше, ніж мають висновки експертів, запрошених слідчим або судом;
– забезпечити особам, які ініціюють розслідування та інші юридичні процедури
стосовно можливого застосування до них катувань та поганого поводження, доступ до
безоплатної правової допомоги у випадку неспроможності оплатити послуги адвоката;
– передбачити в законодавстві України положення про неприпустимість будь-яких
свідчень обвинуваченого (підозрюваного), отриманих на досудових стадіях
кримінального судочинства;
– надати відповідні вказівки прокурорам та суддям уживати заходів для
забезпечення безпеки осіб, що заявляють про застосування до них катувань, зокрема,
якщо така особа знаходиться під вартою, забезпечувати переведення її до іншого місця
тримання під вартою;
– виключити практику „продовження затримання” підозрюваних під вартою міліції, чи,
щонайменше, внести відповідні зміни до законодавства з тією метою, щоб особи,
затримання яких продовжено суддею, переводилися до слідчого ізолятора, а не
залишалися під вартою міліції;
– передбачити в законі право та процедуру доступу до незалежного лікаря та
незалежного експерта за власним вибором, особливо для осіб, що тримаються під
вартою;
– переглянути положення чинного законодавства, щоб надати право на юридичне
представництво особам, які звертаються із заявами про застосування катувань,
незалежно від самого факту порушення кримінальної справи;
– надати чіткі вказівки прокурорам та суддям щодо невідкладного розгляду заяв та
скарг, що стосуються розслідування катувань;
– забезпечити особам, яким загрожує передача до іншої держави, право на
звернення до суду для оскарження відповідного рішення виконавчої влади та відповідну
судову процедуру, здатну дослідити обставини, що мають суттєве значення для
вирішення питання про видачу (висилку) особи до іншої держави.
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III. Право на свободу
1
та особисту недоторканність
В сфері захисту права на свободу мало що змінилося за 2005 рік. Одна з небагатьох
позитивних змін стосується законодавства про компенсацію щодо незаконного
затримання та тримання під вартою. 1 грудня 2005 року був прийнятий Закон України
„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду”. Цим Законом було доповнено існуючі положення у цій сфері.
До статті 2 Закону України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” було додано
новий пункт:
„1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім
ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідування чи новий
судовий розгляд) факту незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття
і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи судового
розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно,
незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що
обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення
оперативно-розшукових заходів";
Цей пункт розширює коло осіб, які мають можливість отримати компенсацію. Проте
закон, як і раніше, не надає право на компенсацію особам, які були незаконно затримані
(мається на увазі так звані „кримінально-процесуальне” та „адміністративне”
затримання”).
Але тримання під вартою протягом досудових та судових стадій кримінального
процесу залишається невиправдано поширеним, і не помітно будь-яких кроків щодо
формування державної політики, спрямованої на зміну цього становища та
запровадження у практику альтернативних методів забезпечення цілей судочинства.
У 2005 році широке висвітлення у засобах масової інформації затримань відомих
політичних фігур (Бориса Колєснікова, Євгена Кушнарьова) спровокувало вищих
посадових осіб на висловлення позиції щодо законності таких затримань. Як наслідок, у
цих висловах знайшли підтвердження ті висновки, що містилися у минулорічному звіті,
щодо існування усталеної практики правоохоронних органів у сфері затримання. Головні
риси цієї практики полягають у наступному:
– ілюзорність обмеження, що встановлене в частині 3 статті 29 Конституції, яке
дозволяє затримання без рішення суду лише у випадках „невідкладної необхідності
запобігти злочину або перепинити його”;
– невиправдане розширення підстав для затримання, перелічених у статті 106 КПК,
що на практиці єдиною підставою для затримання робить „потреби розслідування”;
– відсутність критеріїв для визначення обґрунтованої підозри та відсутність
попередньої судової перевірки обґрунтованості такої підозри.
Через такий стан справ правоохоронні органи зберігають практично необмежені
повноваження щодо затримання і можуть використовувати його як ефективний
інструмент розслідування. Це призводить до невиправданої поширеності затримань.

1

78

Підготовлено Аркадієм Бущенко, адвокатом, правовим експертом Харківської правозахисної групи.

III. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини в інтерв’ю 15 липня 2005 сказала, що
близько мільйона громадян щорічно піддаються таким же незаконним затриманням та
арештам, з таким же брутальним порушенням прав та свобод людини. У цьому сенсі
„справа Колєснікова”, на думку Уповеноваженого, стає хрестоматійною.
Крім того, залишається поширеною практика незареєстрованих затримань, коли
особа примусово доставляється до органу розслідування, але її затримання не
реєструється, і затримана особа залишається під контролем міліції без будь-яких
гарантій, притаманних статусу затриманого. За спостереженнями така практика стала
навіть більш поширеною після набрання чинності Законом від 12 січня 2005 року, який
встановив більш жорсткі часові обмеження щодо перебування затриманої особи у
міліції.
Таке незареєстроване затримання не сприймається судовими та прокурорськими
органами як позбавлення волі, тому особи, які стали жертвами таких затримань
практично позбавлені правового захисту.
Наприклад, Т. була затримана з 15 години 10 вересня до 1 години 11 вересня
2004 року у Голосіївському районному відділі міліції. Факт такого затримання не
заперечувався державними органами. Наприклад, прокурор Голосіївського району
м. Києва у своєму листі від 24 березня 2005 року зазначає, що заявницю 10.09.2004 року
приблизно о 18 годині було доставлено до Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві
для опитування, і вона була звільнена о 21 годині”. Але прокурор відмовився розглядати
її примусове перебування у райвідділі як порушення права на свободу, пославшись на
те, що не було складено протокол про її затримання.
Ця проблема тісно пов’язана з проблемою невизначеності початкового моменту
затримання. Як і раніше, початком „кримінально-процесуального” затримання
вважається момент складання протоколу про затримання, визначення якого цілком
залежить від розсуду посадової особи, що веде розслідування.
Такий стан справ значною мірою послаблює гарантії прав затриманих, формально
передбачені у законодавстві, оскільки навіть у теорії ці гарантії набувають чинності лише
після кількох годин, а іноді й днів після того, як особа потрапила під контроль
правоохоронного органу. До того, як прийняте формальне рішення про затримання,
підозрюваний не вважається затриманим, і його статус під час фактичного тримання під
вартою правоохоронного органа залишається невизначеним до тих пір, поки посадова
особа (слідчий чи дізнавач) не складе протокол затримання.
Наприклад, Б. був затриманий працівниками міліції Комінтернівського районного
відділу міліції міста Харкова 18 липня 2005 року об 11 годині ранку. Але протокол його
затримання був складений лише ввечері 19 липня 2005 року, після втручання посадовців
районної прокуратури.
До цього часу зберігає чинність наказ МВС України и Державного департаменту
України з питань виконання покарань № 300/73 від 23.04.2001 року «Про заходи щодо
дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні
щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержання встановлених
законом строків затримання та тримання під вартою під час досудового слідства», який у
пункті 2.5. кваліфікує як порушення законності звільнення осіб із ІТТ у зв’язку з не
підтвердженням підозри у вчиненні злочину. Це положення спонукає працівників міліції
використовувати „тіньове” затримання.
Граничний термін для затримання без ордеру суду, припустимий за статтею 29
Конституції, – тобто 72 години, – як і раніше залишається звичайним терміном тримання
особи під вартою без судового контролю. Міліція використовує цей строк для отримання
доказів, які можуть обґрунтувати підозру проти затриманого у вчиненні ним злочину. На
жаль, судова практика підтримує переконання правоохоронців у тому, що затримання
може здійснюватися без достатніх даних для розумної підозри, але протягом 72 годин
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міліція має знайти такі докази, щоб мати можливість обґрунтувати подання про взяття
особи під варту.
Крім того, зберігає чинність норма частини 4 статті 165-2 КПК, яка дозволяє
затримання понад термін, припустимий за статтею 29 Конституції.
Зберігається положення, яке дозволяє судді продовжити термін затримання на строк
до 10 діб, а за клопотанням затриманого – до 15 діб. Не заперечується, що судді
застосовують такий захід для того, щоб міліція мала можливість отримати додаткові
докази причетності особи до злочину, якщо наданих обвинуваченням доказів недостатньо
для вирішення питання про взяття під варту.
Залишається поширеною практика використання адміністративного арешту для
цілей кримінального розслідування. У таких випадках підозрюваний затримується на
термін до 3 діб в порядку статті 263 КУАП, а по закінченні цього терміну затримується в
порядку статті 115 КПК. Також доволі часто співробітники правоохоронного органа після
того, як суд відмовився задовольнити подання про взяття під варту і звільнив
затриманого, негайно затримують підозрюваного за „новою” підозрою. Цілком очевидно,
що поширення такого прийому правоохоронними органами стало наслідком введення
судового контролю в кримінальному процесі. Однак через безсистемний підхід до
правового регулювання, у законодавство не були внесені зміни, які виключили б
можливості для правоохоронних органів ухилятися від судового контролю.
Як і раніше, існує невизначеність щодо фундаментальних основ затримання в зв'язку з
розслідуванням адміністративних правопорушень. У Кодексі України про адміністративні
правопорушення зберігаються положення, що допускають затримання без рішення суду.
Правоохоронні органи зберігають значні повноваження утримувати підозрюваних у вчиненні
адміністративного правопорушення доволі тривалий термін. Стаття 263 КУАП передбачає,
що «осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», можуть
затримати «на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушник не має
документів, що посвідчують його особу».
Поширене затримання й тримання під вартою бродяг на підставі статті 11 Закону «Про
міліцію». Для такого затримання закон – як і раніше – не вимагає постанови суду. Через
невизначеність у законодавстві терміну „бродяга” багато осіб тримається у приймальниках
розподільниках лише на тій підставі, що не змогли на вимогу працівника міліції пред’явити
документи, що посвідчують особу.
Як і раніше, невідомі випадки засудження за статтею 371 Кримінального кодепксу,
яка передбачає відповідальність за завідомо незаконні арешт, затримання або привід.
Залишається недоліки у регулюванні затримання з метою екстрадиції та затримання
іноземців, які були зазначені у попередньому звіті.
У вирішенні судами питання щодо взяття під варту або звільнення значний вплив
має презумпція на користь взяття під варту. Якщо особа звинувачується у вчиненні
злочину, за який передбачене покарання понад 3 роки позбавлення свободи, то лише
виключні фактори, пов’язані з поганим станом здоров’я чи іншими винятковими
обставинами, можуть зумовити її звільнення. Але іноді навіть дуже поганий стан
здоров’я не стає підставою для звільнення.
Наприклад, М., у віці 65 років, яка звинувачувалась у вчиненні корисливих злочинів,
трималась під вартою на підставі постанови суду. Під час тримання під вартою її стан
здоров’я значно погіршився, крім того, вона отримала травми, які за визначенням
судово-медичного експерта „загрожували її життю”. У зв’язку із погіршення стану
здоров’я та травмами заявниця неодноразово перебувала у лікарні. Однак суддя, який
продовжив строк тримання заявниці під вартою до 4 місяців, у своїй постанові вказав, що
він не бачить обставин, які перешкоджають триманню М. під вартою. Врешті решт, М.
була звільнена постановою слідчого від 12 січня 2006 року.
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Варто зазначити, що М. не була звільнена раніше через те, що слідчий не знав про
внесені 20 січня 2005 року до статті 165 КПК зміни, які надали слідчому самостійні
повноваження щодо зміни запобіжного заходу:
У разі закриття справи, закінчення строку тримання під вартою, якщо
цей строк не продовжений в установленому законом порядку, та в інших
випадках звільнення особи з-під варти на стадії досудового розслідування
здійснюється на підставі ухвали органу дізнання чи слідчого, які проводять
досудове розслідування в справі, або прокурора, про що вони негайно
повідомляють суд, який обрав цей запобіжний захід. Звільнення з-під
варти у кримінальних справах, що знаходяться в судовому провадженні,
здійснюється лише за рішенням судді або суду.
Ніяких змін не сталося щодо доступу осіб, які тримаються під вартою, до суду,
оскільки у законодавстві, як і раніше, не знайшла втілення концепція періодичного
перегляду обґрунтованості тримання під вартою. Обмеження права особи, що
тримається під вартою, на перегляд обґрунтованості позбавлення його свободи,
суперечить і Конституції України, і міжнародним зобов'язанням держави. Порядок,
встановлений законодавством, допускає стан, коли особа може перебувати під вартою
без судового перегляду обґрунтованості такого заходу до 9 місяців.
У законодавстві, як і раніше, не гарантовані основоположні процесуальні права
обвинуваченого (підозрюваного) під час судового розгляду питання про взяття під варту
чи звільнення, які забезпечують йому можливість захищати своє право на свободу. Не у
всіх розглядах гарантована навіть особиста участь затриманого у судовому розгляді.
Загальний стан системи правової допомоги в Україні не дає багатьом затриманим
можливості скористатися кваліфікованою правовою допомогою.
Розгляд, який відбувається відповідно до статей 265-2 та 265-3 КПК, не забезпечує
“рівність” сторін: обвинувача і затриманої особи». Не забезпечуються права
затриманого, гарантовані статтею 5 Конвенції з прав людини, а саме: право знати
аргументи противника, право знайомитися з матеріалами, на яких засновані доводи
супротивника, право мати достатній час для підготовки своєї позиції та право відповісти
на додаткові доводи, висловлені супротивником у ході судової процедури.
Законодавство, як і раніше, встановлює граничний строк тримання під вартою лише
для досудового слідства, але не для стадії судового розгляду. Тому тривалість судового
розгляду прямо позначається на тривалості тримання під вартою.
Не видно зрушень у підходах до використання альтернативних триманню під вартою
запобіжних заходів, зокрема, застави. Залишається залежність суми застави від
можливої суми матеріальних претензій потерпілого, що додатково стримує використання
цього запобіжного заходу. Крім того, законодавство не містить чітких норм про
процедуру вирішення питання про заставу.
Відсутність чітких процедур застосування застави особливо ускладнює прийняття
застави в негрошовій формі. Суди як і раніше неохоче приймають застави в негрошовій
формі. Цьому сприяє і вказівка Пленуму ВС України в постанові № 6 від 26.03.1999 року
(п. 5): «Майно повинно мати такі характеристики, таку якість і такий правовий статус,
щоб виконання судового рішення про позбавлення права власності на нього
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи заставника не було поєднане з будьякими труднощами».
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Рекомендації:
внести зміні до законодавства, які б перетворили затримання без рішення суду на
виключення, що не виходять за обмеження, встановлені частиною 3 статті 29
Конституції;
узгодити строк доставлення до судді, передбачений статтею 106 КПК, з вимогами
статті 29 Конституції, врахувавши час, необхідний для судового розгляду й прийняття
рішення;
визначити початок затримання у зв’язку з підозрою у вчиненні кримінального чи
адміністративного правопорушення в залежності від фактичних обставин справи, а не
від рішення посадової особи правоохоронного органу;
визначити у законі самостійні критерії законності затримання та тримання під вартою
та скасувати положення пункту 2.5 наказу МВС України и Державного департаменту
України з питань виконання покарань № 300/73 від 23.04.2001 року, які звільнення
затриманого з в зв'язку з непідтвердженням підозри або закінченням терміну затримання
розглядають як порушення законності, та інші аналогічні вказівки;
включити до предмету судового розгляду під час вирішення питання про взяття під
варту чи звільнення всі обставини, які стосуються обґрунтованості затримання, у тому
числі:
– обґрунтованість підозри або звинувачення, у зв’язку з якими обвинувачення
вимагає взяття під варту підозрюваного (обвинуваченого);
– обґрунтованість строку перебування під вартою правоохоронного органу до
доставлення до судді;
встановити чітку презумпцію на користь звільнення особи та передбачити
перекладення тягаря доведення обґрунтованості тримання під вартою на
обвинувачення;
передбачити положення, які б виключали взяття під варту або продовження строку
тримання під вартою на підставі лише гіпотетичних припущень;
сформулювати ризики, у зв’язку з якими припускається тримання під вартою, таким
чином, щоб виключити тримання під вартою в залежності від позиції обвинуваченого у
справі та тактики захисту;
передбачити положення, які б виключали практику повторного затримання особи
після відмови судді у взятті її під варту, на підставі „прихованих” обвинувачень;
виключити із законодавства інститут „продовження затримання” суддею, або
щонайменше внести відповідні зміни до законодавства, щоб виключити практику
повернення особи до підрозділу міліції після рішення суду про продовження затримання;
внести зміні до частини 4 статті 165-2 КПК, щоб виключити тримання під вартою без
судового контролю понад термін, встановлений частиною 3 статті 29 Конституції;
особам, що перебувають під вартою, надати право на періодичне оскарження
обґрунтованості тримання під вартою;
встановити чіткі й детальні правила процедури для судового розгляду питання про
тримання під вартою або звільнення, зокрема, передбачити:
– обов’язкову участь особи, що позбавлена свободи, у будь-якому слуханні, де
розглядається питання про його тримання під вартою або звільнення;
– обов’язкове надання особі, що позбавлена свободи, та її захиснику копії подання
слідчого (прокурора) про взяття її під варту або продовження її тримання під вартою;
– право особи, що позбавлена свободи, та її захисника на ознайомлення з
матеріалами, на що обґрунтовують подання про взяття її під варту або продовження її
тримання під вартою;
розробити процедури, які сприяли б використанню застави замість тримання під
вартою;
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більш чітко визначити межі повноважень судді щодо взяття під варту, зокрема,
встановити більш чіткі критерії для визначення тих виняткових випадків, коли суддя
може застосувати взяття під варту поза межами звичайних повноважень;
скоротити граничний термін перебування під вартою протягом досудового слідства;
передбачити у законодавстві граничний термін перебування під вартою протягом
судового розгляду;
привести правила адміністративного затримання у відповідність до вимог статті
29 Конституції;
внести зміни до законодавства, які виключали б використання адміністративного
затримання з метою кримінального переслідування, наприклад, передбачивши
обов’язкове звільнення підозрюваного у вчиненні адміністративного правопорушення до
розгляду справи судом;
внести зміні до Кодексу України про адміністративні правопорушення (зокрема, до
статті 263 КПК) та до інших законодавчих актів, які виключали б тримання особи під
вартою без судового рішення понад 72 години;
передбачити процедуру судового рішення щодо питання про затримання бродяг та
жебраків, або принаймні надати їм право на оскарження такого затримання і
передбачити правила судової процедури;
передбачити обов’язковість рішення суду для затримання та тримання під вартою з
метою екстрадиції, а також право на періодичне оскарження такого тримання під вартою
для осіб, щодо яких здійснюються заходи з метою екстрадиції.
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Право на приватність гарантується Конституцією України. Зокрема, стаття 30
захищає територіальну приватність (недоторканність житла), стаття 31 – комунікаційну
приватність (таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції), стаття 32 – інформаційну приватність (“ніхто не може зазнавати
втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією
України”, “не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди”), а стаття 28 – деякі аспекти фізичної
приватності („жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним,
науковим чи іншим дослідам”).
Україна з 1997 року є учасницею Європейської Конвенції з прав людини, яка є
частиною національного законодавства і яка статтею 8 встановлює додатковий захист
приватності.
Конституційні норми, які формулюють вичерпний перелік підстав для втручання в
право на приватність і умови для такого втручання, не отримали достатнього розвитку в
законах і підзаконних актах. Доволі нечітке формулювання або взагалі відсутність
регламентування дозволених випадків втручання в право на приватність, обсягу та
способів втручання, - є найбільш невирішеною проблемою в законодавчому регулюванні
права на приватність, що породжує численні порушення цього права на практиці.
Відповідальність за порушення права на приватність передбачена як у
кримінальному, так і цивільному й адміністративному законодавстві.

Комунікаційна приватність
Найбільша кількість порушень стосується комунікаційної приватності. Законодавство
не встановлює чітких підстав для зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування
телефонів, мобільних телефонів, відстеження електронних повідомлень, контроль за
переглядом інформації в мережі Інтернет), чіткий строк, протягом якого здійснюється
зняття такої інформації, а також обставини, за яких така інформація повинна
знищуватися, і як вона може бути використана. Гарантії законності при здійсненні зняття
інформації з каналів зв’язку явно недостатні. Внаслідок цього ніхто не може
контролювати кількість дозволів та необхідність здійснення прослуховування, а особи,
щодо яких здійснювалися такі заходи, не знають про це і, відповідно, не можуть
оскаржити такі дії в суді чи іншим чином захистити своє право на приватність.2
Протягом 2004 року політичне стеження в Україні набуло надзвичайно великих
масштабів, і проблема стала публічною. Об’єктами стеження ставали народні депутаті,
кандидати на посаду Президента, керівники органів державної влади.
10 серпня 2004 року в Криму народними депутатами України, що супроводжували
кандидата в Президенти Віктора Ющенка, була помічена машина, яка стежила за
1

Підготовлено Романом Романовим, директором програми „Верховенство права” Міжнародного Фонду
„Відродження”.
2
„Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій” – Харків: Фоліо, 2005. – с.92. Доповідь
доступна в Інтернеті за адресою: www.helsinki.org.ua.
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кандидатом у Президенти. Міліція, що прибула на місце події, виявила в людини,
затриманої на місці стеження, мікрофон направленої дії, апарати для підслуховування,
фото- та відеотехніку. У машині зовнішнього спостереження було знайдено матеріали
про стеження за Ющенком, різноманітне обладнання для стеження, 12 різних номерів
для машини, офіційне завдання МВС України на стеження і перевірку. В інших
документах, знайдених у цій самій машині, йшлося про ще одного кандидата в
Президенти України Наталію Вітренко.
Правоохоронні органи були активно задіяні у виборчій кампанії по виборах
Президента України на боці кандидата в Президенти Прем’єр-міністра України Віктора
Януковича. Органи внутрішніх справ здійснювали збір персональних даних про
громадських активістів, безпідставно проводили їх масові затримання.3
Протягом 2004 року в Україні масово поширювалися записи телефонних розмов
різних політиків. Зокрема, набули публічності записи розмов народного депутата України
Давіда Жванії (у зв’язку із тимчасовим зникненням російського політика Івана Рибкіна),
Президента Грузії Михаїла Саакашвілі (його розмова у ресторані, під час візиту в
Україну, де він нібито назвав Ющенка ідіотом), керівників виборчого штабу провладного
кандидата на посаду Президента Юрія Левенця, Сергія Клюєва, Олега Царьова із
Головою Адміністрації Президента Віктором Медведчуком, Головою Центральної
Виборчої Комісії Сергієм Ківаловим (про фальсифікацію результатів виборів).4
17 лютого 2005 року Голова Служби Безпеки України Олександр Турчинов
повідомив про порушення кримінальної справи за фактом незаконного прослуховування
телефонних розмов лідерів колишньої опозиції, зокрема, Віктора Ющенка та Юлії
Тимошенко.
Кримінальну справу було порушено за частиною 2 статті 359 Кримінального Кодексу
України „Незаконне використання технічних засобів спостереження”. За словами Голови
СБУ, прослуховування опозиційних політиків здійснювалося незаконно й мало великі
масштаби, а рішення про це ухвалювалося на найвищому рівні. До суду подавалися
документи для отримання згоди на прослуховування особи, що мала проблеми із
законом, і суд санкціонував такі дії. При цьому в поданих до суду документах
указувалися телефонні номери інших осіб, що дозволяло прослуховувати будь-яку
особу.
Олександр Турчинов повідомив, що в Україні необхідне обладнання для
прослуховування мають різні державні органи, зокрема, Міністерство внутрішніх справ,
Державна прикордонна служба, Податкова міліція Державної податкової адміністрації,
Департамент виконання покарань, розвідувальні органи.5
9 квітня 2005 року Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що
готовий надати докази стеження за ним і прослуховування його розмов. За його
словами, після завершення виборів він отримав підтвердження, що за ним велося
стеження, і особи, що його здійснювали, продовжують займати ті ж самі посади.6
Володимир Литвин повідомив, що вже за нової влади у державі ним було „зафіксовано
людей, прізвища, номери посвідчень, номери машин”.
Широкого розголосу у світі набула ситуація із записами розмов у кабінеті колишнього
Президента України Леоніда Кучми. На аудіо записах, які зберігає колишній охоронець
Президента Микола Мельниченко, є дані про можливу причетність керівників держави до
скоєння тяжких злочинів, але так само інформація, що може становити державну
таємницю. Прослуховування кабінету Президента України здійснювалося незаконно. У
3

Автор має у своєму розпорядженні копії відповідних службових звітів.
Докладний перелік таких випадків за 2004 рік, що були оприлюднені, доступний в розділі щодо приватності
видання „Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій” – Харків: Фоліо, 2005. – с.92. Доповідь
доступна в Інтернеті за адресою: www.helsinki.org.ua.
5
Дивіться в Інтернеті: http://news.qs.kiev.ua/n/n3792.htm.
6
Інтернет-видання “Подробности” http://www.podrobnosti.ua/power/security/2005/04/12/203781.html
4
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той же час, зафіксовані дані можуть дати важливу інформацію для розкриття злочинів. В
Україні тривають дискусії політиків про те, чи має стати публічним весь архів записів
Миколи Мельниченка.
У березні 2006 року представники виборчого блоку “Наша Україна” Роман Зварич,
Роман Безсмертний та Петро Порошенко публічно заявили, що колишній Голова Служби
Безпеки України Олександр Турчинов використовував службове становище для контрою
за телефонним спілкуванням за участю посадових осіб органів державної влади.
Зокрема, за словами Романа Безсмертного, були поширені стенограми телефонних
розмов за його участю. Крім того, здійснювалося прослуховування міждержавних
переговорів. Олександр Турчинов заперечив усі звинувачення в здійсненні незаконного
прослуховування політиків і посадових осіб вищих органів державної влади. Проте СБУ
публічно підтвердила факти незаконного прослуховування, а Генеральна прокуратура
України порушила з цього приводу кримінальну справу.
Слід зазначити, що за ЖОДНЕ із цих порушень приватності винуваті не були
покарані. Принаймні громадськості такі випадки невідомі. Більше того, відповідно до
офіційних даних Державної судової адміністрації протягом 2005 року за статтею 159 ККУ
„Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації” не було засуджено жодної особи. Жодної особи не було засуджено за
останні три роки й за статтею 163 ККУ „Порушення таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або
через комп'ютер”. А за порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 ККУ)
було засуджено одну особу в 2004 р., не було засуджено жодної в 2003 та 2005 рр. Усі ці
дані свідчать про відсутність адекватного захисту приватності.
Точні дані про обсяги прослуховування телефонних розмов в Україні не відомі,
оскільки офіційна статистика державними органами не надається. Проте, стало відомо, що
в 2002 році судами надано понад 40 000 санкцій. Офіційно підтверджено, що у 2003 році
Апеляційний Суд найменшої в Україні Чернівецької області надав 823 дозволи на зняття
інформації з каналів зв’язку.7 За інформацією Генерального Прокурора, кількість таких
дозволів у 2005 році перевищила 11 тисяч ще в вересні, а результати прослуховування
були використані лише у 40 випадках.8
З огляду на поширення все більше фактів прослуховування та стеження за
політиками та бізнесменами Українська Гельсінська спілка з прав людини 21 липня 2005
року поширила відкритий лист Президентові України, Голові Верховної Ради України,
Прем’єр-міністрові України та Голові служби безпеки України, на яке деякі з них
відповіли, що розуміють нашу стурбованість, але пропоновані заходи суперечать закону
про оперативно-розшукову діяльність і роблять її неможливою. А трохи пізніше в новій
версії „Зводу відомостей, що становлять державну таємницю” (затверджений Наказом
СБУ за №440 від 12.08.2005 р.) з’явився п. 4.4.8., який засекречує статистичні відомості
про оперативну-розшукову діяльність. На нашу думку, це зроблено з метою приховати
реальні масштаби таємного стеження і уникнути розгляду питання про ефективність
оперативно-розшукової діяльності. На всі інформаційні запити правозахисників у другій
половині 2005 року до апеляційних судів щодо кількості дозволів на зняття інформації з
каналів зв’язку були отримані відмови з посиланням саме на цей пункт ЗВДТ.
Виникає логічне питання, чому ці вимоги, встановлені Європейським судом з прав
людини ще у 70-х роках минулого сторіччя є аксіомою для західних демократій і є
неможливими для української влади?

7

Євген Захаров. Оперативно-розшукова діяльність та приватність комунікацій. – В кн..: Свобода інформації та
право на приватність в Україні, т.2. – Харків: Фоліо, 2004 – с.45-60
8
Права людини, №28, 1-15 жовтня 2005 р.
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Необхідно ввести незалежний контроль за зняттям інформації з
каналів зв’язку (в т.ч. прослуховування телефонів) органами
державної влади9
За минулі півроку в Україні систематично виникають скандали з
приводу зняття інформації з каналів зв’язку (зокрема, прослуховування
телефонів, мобільних телефонів, контроль над електронною поштою та
Інтернет-комунікаціями тощо) відомих громадян. Практично кожного
тижня оприлюднюються відомості про незаконне прослуховування вищих
посадових осіб. Нагадаємо, що зняття інформації з каналів зв’язку як
засіб оперативно-розшукової діяльності може застосовуватися тільки у
випадках, коли йдеться про тяжкі або особливо тяжкі злочини.
Значна частина цих повідомлень стосуються минулого, зокрема,
подій до обрання нового Президента країни. Проте, ми глибоко
переконані, що змінюючи людей на посадах, і не змінюючи систему
прослуховування в країні, неможливо досягти успіхів у цій сфері й
уникнути незаконних прослуховувань бізнесменів, політичних і
громадських діячів.
Необхідні системні зміни в сфері оперативно-розшукової діяльності.
Для цього необхідно перш за все змінити українське законодавство. У
відповідності до практики Європейського суду з прав людини та
позитивної практики європейських демократичних країн необхідно
запровадити, щоби:
1. Зняття інформації з каналів зв’язку (в т.ч. прослуховування) мало
бути крайнім заходом (в Україні в минулі роки видано близько 40 тисяч
санкцій на зняття інформації з каналів зв’язку, що приблизно в 40 раз
більше, ніж у США; крім того, відповідні отримані матеріали насправді
дуже рідко використовуються як доказ у суді).
2. Зняття інформації з каналів зв’язку повинно проводитися протягом
обмеженого терміну, визначеного в санкції суду (на сьогодні,
максимальний термін не визначений законом, тобто за людиною можуть
стежити без обмеження часу).
3. Правоохоронний орган, що здійснював зняття інформації з каналів
зв’язку, повинен обов’язково протягом 10 днів після закінчення стеження
повідомити особу, за якою стежили, для того, щоби вона могла оскаржити
ці дії правоохоронців у суді (на сьогодні, більшість людей ніколи не
дізнаються, що їх комунікації контролюються і за ними стежили, що
порушує їхнє право на приватне життя).
4. Необхідно запровадити незалежний контроль за проведенням
електронного стеження з боку Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини або іншого органу влади, що не належить до
правоохоронних.
5. Необхідно запровадити щорічний звіт правоохоронних органів про
використання оперативно-розшукових заходів, які порушують права
людини (зняття інформації з каналів зв’язку, негласний обшук), у якому
обов’язково зазначаються загальна кількість наданих дозволів, їхня
систематизація за підставами та аналіз ефективності таких заходів.
Ми вважаємо, що без прийняття цих законодавчих змін безпідставне
стеження за громадянами буде тривати й надалі. Принаймні, про це

9

Заява УГСПЛ від 21 липня 2005 року.
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свідчить досвід демократичних країн, які багато років тому позбулися цієї
важливої проблеми.
Більшою мірою це питання можна вирішити за допомогою прийняття
проекту Закону № 4042-1 від 2 червня 2005 року „Про перехоплення
телекомунікацій”
(поданий
народними
депутатами
України
В.Лебедівським, О. Єдіним, О. Климпушем та А. Шкілем). Проте його
прийняття активно блокується правоохоронцями, зокрема, СБУ. Крім
цього необхідно також внести зміни до Кримінально-процесуального
кодексу України, Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”
та низку інших законів України. До сьогодні не існувало політичної волі
щодо прийняття цих змін. Видається, коли всі сторони політичного
процесу стають жертвами необґрунтованого контролю їхніх комунікацій (в
т.ч. прослуховування телефонів, мобільних телефонів, перегляд
електронної пошти тощо), вони мали би припинити подібну ганебну
практику.
Тільки
створення
системи
незалежного
контролю
за
прослуховуванням телефонів та іншими формами електронного стеження
може позбавити Україну від такої ганебної практики втручання в приватне
життя громадян та незаконного контролю комунікацій бізнесменів,
громадських і політичних діячів.
Екс-Голова РНБОУ Петро Порошенко в інтерв’ю газеті „Сегодня” в жовтні 2005 року
прямо використав аргументи правозахисників:
„В СБУ же все внутри, без оформления, как слушали так и слушают... Это
невообразимо, когда в США за год выдается тысяча разрешений на "прослушку", а у
нас - 40 тысяч, причем в качестве доказательств в суде используется лишь... сто!
Обвинительных приговоров на базе этих материалов, дай Бог, чтобы 15-20 в год!
Вот это эффективность! Я предложил Турчинову, чтобы максимальный период
прослушивания не превышал трех месяцев, потому что иначе рискуют судьи,
штампующие разрешения и не имеющие возможности проанализировать переданные
материалы. Однако, если в результате окажется, что человек невиновен, сообщите
ему о том, что его прослушивали и гарантируйте, что все материалы будут
уничтожены. Видели бы вы реакцию Турчинова: "Да как можно, вы уничтожаете всю
оперативную работу".
Президент України 7 листопада 2005 року видав Указ №1556/2005 “Про додержання
прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів”, проте він надалі
покладається на інституційні зміни в правоохоронних органах, а не на встановлення
процесуальних гарантій від зловживань. Такі заходи видаються поверхневими. Передача
„прослуховування” громадян одному органу, у даному випадку СБУ, не вирішить
питання, що видно з наведеної вище цитати. Тому УГСПЛ виступила із відкритим листом
до Президента та Прем’єр міністра України щодо недоцільності створення спеціального
зв’язку для чиновників.10 Один із наших аргументів – неефективність цього заходу,
оскільки й до цього СБУ часто прослуховувало політиків. Але, окрім цього, слід
забезпечувати приватність не тільки чиновників, але й УСІХ громадян.
Жоден із наведених заходів, на нашу думку, не призведе до покращення ситуації,
оскільки не враховує позитивну практику інших країн та стандарти, визначені
Європейським судом з прав людини.11
10
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Указ Президента України №1556/2005
„Про додержання прав людини під час проведення оперативнотехнічних заходів” (витяг)12
1. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк:
 подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законодавчих актів України щодо забезпечення додержання
конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових
заходів;
 ужити заходів щодо утворення Служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України як центрального органу виконавчої влади із
спеціальним статусом, визначивши основними її завданнями реалізацію
державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у
мережах передачі даних, забезпечення функціонування державної
системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку,
криптографічного та технічного захисту інформації;
 затвердити за погодженням із Верховним Судом України і
Генеральною прокуратурою України єдину інструкцію про порядок
отримання
підрозділами,
які
здійснюють
оперативно-розшукову
діяльність, дозволів на проведення відповідних заходів та використання
одержаних при цьому матеріалів;
 привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
2. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній
податковій адміністрації України, Державному департаменту України з
питань виконання покарань переглянути у тримісячний строк чинний
порядок здійснення оперативно-технічних заходів, що зачіпають права
людини на недоторканність житла, таємницю листування та телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і
сімейне життя, та внести відповідні зміни до відомчих нормативноправових актів.
3. Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Державній податковій адміністрації
України, Державному департаменту України з питань виконання покарань
узагальнити у тримісячний строк інформацію про наявність засобів для
проведення оперативно-технічних заходів зі зняття інформації з каналів
зв'язку під час здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової
діяльності і вжити заходів щодо передачі цих засобів в установленому
порядку Службі безпеки України.
4. Міністерству юстиції України, Службі безпеки України, Міністерству
внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Службі
зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної
служби України, Державній податковій адміністрації України, Державному
департаменту України з питань виконання покарань забезпечити
безумовне додержання конституційних вимог щодо застосування
негласного проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття
інформації з каналів зв'язку, контролю за листуванням, телефонними

11

Дивіться докладніше з цього приводу: European Court of Human Rights, Case of Klass and Others: Judgement of
6 September 1978, Series A No. 28 (1979). Malone v. Commissioner of Police, 2 All E.R. 620 (1979). See Note, Secret
Surveillance and the European Convention on Human Rights, 33 Stanford Law Review 1113, 1122 (1981).
12
Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 16 січня 2006 року N 6/2006.
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розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, інших технічних
засобів одержання інформації.
5. Службі безпеки України разом із Міністерством транспорту та
зв'язку України розробити і затвердити до 1 січня 2006 року технічні
вимоги до засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, необхідних для
здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів на
телекомунікаційних мережах.
6. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України
підвищити рівень роботи з виявлення, запобігання та припинення фактів
придбання чи використання спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного одержання
інформації суб'єктами, яким не надано права на проведення оперативнорозшукової діяльності.
7. Главі Секретаріату Президента України внести пропозиції щодо
призначення Уповноваженого Президента України з питань контролю за
діяльністю Служби безпеки України та забезпечити здійснення ним
контролю за додержанням конституційних прав громадян і законодавства
в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів Служби безпеки
України, а також контроль за відповідністю Конституції і законам України
виданих зазначеною Службою нормативно-правових актів, які регулюють
державні організації і проведення оперативно-розшукових заходів.
Інформація про цікаву нову сучасну форму стеження, що також здійснюється з
порушенням права на приватність, з’явилася цього року під час судового засідання у
справі щодо вибухів на ринку Троєщина в Києві.13 Під час судового засідання був
допитаний працівник компанії „Український мобільний зв’язок” (UMC) Микола Павлюк. З
його слів можна зробити такі висновки.
„У структурі компанії існує спеціальний підрозділ — відділ безпеки. Головна функція
цього підрозділу — надання інформації правоохоронним органам.
Компанія фіксує номер базової станції та конкретної її антени, з якої було
виконано з’єднання з вашим мобільним телефоном. У термін «з’єднання» в даному
випадку включаються вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, відправлені й отримані SMS та
MMS повідомлення, дзвінки, при яких абонент «не підняв трубку». Базові станції в
межах міста розташовані в середньому на відстані 200 — 1000 метрів. Кожна антена
базової станції має такий параметр, як азимут, тобто головний напрямок. На основі
даних про з’єднання, за словами представника UMC, можна з точністю до декількох
сот метрів визначити місцезнаходження абонента. І таку інформацію у компанії
називають суто технічною й конче необхідною для врегулювання питань
взаєморозрахунків з іншими операторами зв’язку та абонентами. Правда, як саме ця
інформація може впливати на грошову сферу, представник компанії пояснити не зміг.”
Кожен телефон має свій індивідуальний emei-код, за яким фактично можна
контролювати переміщення абонента, а також усі інші дії абонента, що здійснюються
через телефон. Отримати подібну „технічну” інформацію в компанії працівник
правоохоронних органів може без санкції суду, оскільки це не є записом розмов, а лише
за запитом слідчого або оперативного працівника. Більше того, суди вважають
допустимим використовувати таку „технічну” інформацію, як підтвердження факту
перебування особи в певний момент у певному місці.

13

Докладніше дивіться статтю „Мобільний громадянин. Без права на анонімність” в газеті „Дзеркало тижня” №
34 (562) від 3-9 вересня 2005 року. Доступно в Інтернеті на сайті газети: http://www.zn.kiev.ua/ie/show/562/51101/.
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Без сумніву, що й інші оператори займаються такою ж діяльністю з правоохоронними
органами.
Наявна очевидна прогалина в законодавстві щодо захисту приватності особи.
Служба Безпеки України виступає з ініціативами щодо розширення своїх
повноважень, посилаючись на міжнародні принципи боротьби із тероризмом. З метою
протидії так званому “комп’ютерного тероризму”, ініціюються заходи по контролю за
користувачами мережі Інтернет, регулюванню українського сегменту мережі. Так, СБУ,
посилаючись на рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи по боротьбі із
тероризмом, виступала з ініціативами про розробку законопроектів “Про захист
інформації у мережах передачі даних”, “Про регулювання українського сегменту мережі
Інтернет”, “Про моніторинг телекомунікацій”.14
Останній із наведених законопроектів став предметом широкої дискусії в 2003-2005
роках. Недержавні організації правозахисників, Інтернет-провайдерів, користувачів
мережі, виступили із критикою пропозицій СБУ та розробили альтернативний
законопроект “Про перехоплення телекомунікацій”15 (проект № № 4042-1 у новій редакції
від 2 червня 2005 року).
Законопроект, у розробці якого взяли активну участь "Інтернет-асоціація України"
(ІнАУ), громадські організації "Українська Інтернет-спільнота" (УІС), Харківська
правозахисна група та Український союз промисловців і підприємців (УСПП), передбачає
створення системи автоматизованого дистанційного перехоплення телекомунікацій –
захищеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, до якої підключені:
 технічні засоби перехоплення, які встановлюються безпосередньо на мережах
операторів зв'язку;
 дозвільні термінали, встановлені в судових органах, які надають дозволи на
перехоплення телекомунікацій;
 оперативні термінали, встановлені в оперативних підрозділах, які здійснюють
оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність та досудове
слідство;
 протоколюючі термінали, встановлені в Уповноваженого Верховної Ради України
з питань прав людини (омбудсмана).
Особа, щодо якої застосовувалося перехоплення, повинна бути поінформована про
терміни перехоплення і зміст перехопленої інформації. Крім цього, омбудсман повинен
щорічно публікувати статистичну звітність про перехоплення телекомунікацій в Україні.
Термін перехоплення не може перевищувати 6 місяців. Перехоплення застосовується
винятково до фізичних осіб, що підозрюються в скоєнні або організації тяжких і особливо
тяжких злочинів.
Тим часом, СБУ вносить через народних депутатів альтернативний законопроект. І
фактично успішно блокує прийняття обох: парламент так і не розглянув ці
законопроекти.
Проте, Служба Безпеки України без визначеного законом права на таку діяльність
активно й надалі просуває впровадження технічних можливостей для контролю за
користувачами мережі Інтернет. Відповідно до Наказу №122 Державного комітету зв’язку
від 17 червня 2002 року, надавати послуги з доступу до глобальних мереж передачі
даних установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають
інформацію, що є об’єктом державної власності, можуть лише Інтернет-провайдери, які
встановили державну систему моніторингу (аналог російського СОРМ) і отримали
відповідний сертифікат СБУ. Особливо негативно Інтернет-провайдери поставилися до
вимоги СБУ встановлювати обладнання для моніторингу за власні кошти. Відділити
трафік державного і недержавного користувача послуг і зробити його недоступним для
14
15

Юридичний Вісник України від 26 січня 2002 року.
Проект закону доступний на сайті парламенту: www.rada.gov.ua.
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моніторингу неможливо. Таким чином, автоматично всі клієнти кампаній, що погодилися
на встановлення обладнання, стають об’єктами постійного моніторингу з боку СБУ.
Зміна влади в Україні в цьому питанні змін не принесла. Незважаючи на обіцянки
скасувати Наказ №122, він і надалі лишається чинним. СБУ вже в 2005 році розсилає
листи до державних установ з вимогами підключатися до "правильних" провайдерів:16
1. СП "Інфоком"
2. ТОВ "Глобал Юкрейн"
3. ТОВ "Елвісті"
4. ТОВ "УкрСат"
5. ТОВ "Лакінет"
6. ТОВ "Сітінет"
7. ТОВ "Макет"
За даними експертів, СБУ незаконно вже перехоплює повідомлення та здійснює
постійне стеження за близько 50 % українського трафіку. При цьому рівень стеження
зростає на регіональному рівні до 90%, оскільки регіональним провайдерам важче
суперечити СБУ.
Міністерство юстиції України у відповідь на звернення Інтернет Асоціації України з
приводу законності видання Держкомзв’язку Наказу 122 визнало його законність, а
пізніше, 23 листопада 2005 року, у відповідь на звернення УГСПЛ з того самого приводу,
визнало його незаконним17:
„Одночасно стосовно питання скасування наказу Державного комітету зв'язку від
17.07.2002 р. № 122 зазначаємо, що Мін'юст листом від 13.10.2005 року № 37229-24
запропонував Міністерству транспорту і зв'язку у 5-денний термін визнати таким,
що втратив чинність, наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 17.06.2002 року № 122.”
У разі неприведення вказаного Наказу у відповідність до чинного законодавства,
Мін'юст обіцяв розпочати процедуру скасування рішення про державну реєстрацію
зазначеного нормативно-правового акту згідно з Порядком скасування рішення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру,
який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31.07.2000 року № 32/5.
Проте, Наказ № 122 не втратив чинності і продовжує діяти станом на квітень 2006
року.

Захист персональних даних
Україна не приєдналася до Конвенції Ради Європи № 108 „“Про захист прав осіб у
зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних”. Проте, у 2005 році почала
свою діяльність відповідна робоча група Міністерства юстиції України, у якій беруть
участь недержавні організації, що працюють у сфері захисту права на приватність.
План заходів щодо виконання Плану дій Україна–ЄС на 2005 рік передбачав
ратифікацію Конвенції № 108 і Додаткового протоколу до неї з одночасним внесенням
необхідних змін до національного законодавства. Реалізація цих намірів перенесена на
2006 рік. Протягом 2005 року цією робочою групою був розроблений проект Закону
України „Про захист персональних даних”, що враховує положення згаданої Конвенції
Ради Європи, Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради „Про захист
фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних”
від 24 жовтня 1995 року, Директиви 97/66 Європейського Парламенту і Ради щодо
передачі персональних даних та захисту приватності в сфері телекомунікацій від
16
17
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Інтернет видання “Майдан” http://maidan.org.ua/static/news/1113766876.html.
Повний текст відповіді доступний на сайті УГСПЛ http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1132741095.
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15 грудня 1997 року, а також Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи у сфері
захисту персональних даних. Проект закону ще не внесений до парламенту.
У 2004 році активно обговорювалися пропозиції створення Єдиного державного
реєстру фізичних осіб, а також інших державних реєстрів, що містять персональні дані,
зокрема, реєстру виборців. 16 листопада 2004 року Верховна Рада України відхилила
законопроект про реєстрацію фізичних осіб в Україні.
Проте раніше, незважаючи на відсутність законних підстав, Президент України своїм
Указом від 30 квітня 2004 року № 500 “Про створення Єдиного державного реєстру
фізичних осіб” санкціонував створення та ведення Єдиного реєстру. Указом такі функції
покладені на Міністерство внутрішніх справ на основі Єдиної державної автоматизованої
паспортної системи (далі – ЄДАПС).
Для виконання робіт зі створення Єдиної Державної автоматизованої паспортної
системи Міністерство внутрішніх справ України визначило приватну компанію
„Корпорація “ЄДАПС”. Таким чином, персональні дані, які громадяни України передавали
державному органу, потім передавалися приватній структурі.
Президент України Віктор Ющенко своїм Указом від 10 березня 2005 року. за № 457
анулював попередні рішення Президента Леоніда Кучми щодо створення «Єдиного
державного реєстру фізичних осіб» (Указ Президента від 30 квітня 2004 року), а відтак –
наміри запровадження паспорта нового зразка у вигляді пластикової картки.18
Відповідно до скасованого Указу Президента Кучми, паспорт громадянина України
між обкладинкою і першою сторінкою мав містити сторінку машинозчитуваних даних
(сторінка даних). На ній планувалося розмістити цифрове зображення власника
паспорту, дані про тип паспорту, код держави, номер паспорту, ім’я, прізвище,
громадянство, дату народження, персональний номер, стать, місце народження, дату
видачі й орган, що видав паспорт, строк дії документу й підпис власника.
Президент України Віктор Ющенко доручив Секретарю Ради Національної Безпеки й
оборони України Анатолію Кінаху підготувати засідання РНБОУ з питань удосконалення
роботи, пов’язаної з виготовленням, оформленням і видачею паспортних документів та
приведення їх до міжнародних стандартів системи реєстрації фізичних осіб. 23 лютого
2006 року за розпорядженням Секретаря РНБОУ було утворено відповідну робочу групу.
Такий розвиток подій свідчить про те, що питання паспортної системи та реєстрації осіб
віднесено до категорії таких, що впливають на національну безпеку.
Проте, незважаючи на відсутність законодавчого регулювання та скасування
відповідних указів Президента, МВС і надалі продовжує створювати ЄДАПС, на це
виділяються кошти в державному бюджеті та надалі видаються закордонні паспорти
раніше встановленого зразку.
У жовтні МВС подало до Кабінету Міністрів України пакет документів з метою
„зробити картку громадянина України у вигляді пластикової картки зі вшитим
електронним чіпом, який буде серйозно захищено, і чіп матиме номер картки, який буде
єдиним для використання як у Податковій службі, так і в Пенсійному фонді. Чіп
міститиме всю необхідну інформацію про людину, і, крім того, у цей чіп можна буде
внести інформацію про наявність водійського посвідчення.”19
У 2005 році ця ініціатива ще не почала реалізовуватися, хоча на практиці МВС уже
давно її реалізує без жодних законних підстав.
У відповідь на таку ініціативу УГСПЛ надіслала звернення до Прем’єр-міністра України
та розпочала збір підписів громадян під відкритим листом до влади. Було зібрано понад 100

18
19

ДЗГ МВС України в Інтернеті: http://mvsinfo.gov.ua/official/2005/03/031805_1.html
http://5tv.com.ua/newsline/179/0/12980/
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підписів.20 Правозахисники вимагали простих, на перший погляд, речей, котрі ніяк не може
зрозуміти влада:
1) Щодо пластикової картки:
 прийняти Закон про захист персональних даних;
 виробництвом має опікуватися лише ДЕРЖАВНА структура;
 особа має мати можливість знати, які дані містить код картки та мати можливість їх
змінити.
2) Щодо коду особи:
 різні коди повинні використовуватися окремо, не допускається створення
ЄДИНОГО коду для накопичення всієї інформації про особу;
 коди повинні використовуватися ЛИШЕ для тих цілей, для яких вони були
створені;
 їх використання повинне бути обумовлене в Законі про захист персональних
даних.
На цей час основним електронним класифікатором, на основі якого відбувається
збір та обробка персональних даних громадян України, є ідентифікаційний код, що
надається Державною податковою адміністрацією. Сфера його використання постійно
розширюється і виходить далеко за межі тієї мети, з якою він був запроваджений –
податковий облік. За відсутності ідентифікаційного коду неможливими є легальне
працевлаштування, доступ до пенсійного забезпечення, реалізація права на освіту,
отримання стипендій та допомоги з безробіття, оформлення субсидій, відкриття
банківських рахунків, реєстрація суб’єктом підприємницької діяльності тощо.
Тому, фактично, на практиці склалася адміністративна практика органів
державної влади свідомого порушення Закону України про єдиний реєстр
фізичних осіб – платників податків і використання податкового номеру для
інших цілей, не передбачених цим Законом.

Інші аспекти приватності
При здійсненні усиновлення українське законодавство не враховує інтересів
усиновленої дитини. Таємниця усиновлення гарантується можливістю усиновителям
дитини записати себе її батьками (стаття 229 Сімейного кодексу), змінити вказівку про
місце її народження в рамках 6 місяців і дату народження (стаття 230 Сімейного
кодексу), а розкриття таємниці усиновлення тягне за собою кримінальну відповідальність
(стаття 168 Кримінального кодексу України). Проте право дитини знати своїх біологічних
батьків (стаття 7 Конвенції ООН про права дитини) та право на збереження своєї
індивідуальності (стаття 8 Конвенції ООН про права дитини) цілком забуті. Навіть
більше, закон містить положення про збереження таємниці усиновлення для самої
дитини (частина 2 статті 226 Сімейного кодексу).21
Причому у 2005 році за даними Державної судової адміністрації за статтею 168 ККУ
було засуджено 3 осіб за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), з них одна
особа була працівником медичного закладу чи службовою особою, і такі дії спричинили
тяжкі наслідки. При цьому поняття тяжкого наслідку в даній редакції Кримінального
кодексу важко зрозуміти.
Проблемою залишається питання примусового медичного обстеження, а також
втручання правоохоронних органів у сімейне життя осіб, що мають нетрадиційну
20

Докладніше дивіться в Інтернеті на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1130842348,
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1128526519.
21
Право на повагу до особистого та сімейного життя: цивільно-правові аспекти в законодавстві і судовій
практиці України. Н.Петрова. Європейська Конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування,
український контекст / За ред. О.Л.Жуковської. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”, 2004.- стор. 403.
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сексуальну орієнтацію. Наприклад, до цього часу правоохоронні органи подають до
Держкомстату відомості про виявлених гомосексуалістів, ведуть їхній облік, як групу
ризику захворювання на СНІД 22. У відповідь на інформаційний запит Вінницької
правозахисної групи МВС України офіційно повідомило, що протягом 2005 року виявлено
131 гомосексуаліста в Україні (!).
Всеукраїнська мережа людей, що живуть із ВІЛ, повідомляє про численні факти
розголошення медичного діагнозу ВІЛ-інфікованих осіб. ВІЛ-інфіковані особи втрачають
можливість працевлаштування, доступу до соціальних послуг. У Сімферополі особа, якій
помилково був поставлений і розголошений діагноз ВІЛ-інфекція, звернулася із позовом
до суду.23 У багатьох регіонах особам, які хворі на СНІД, видаються спеціальні
посвідчення, що зводить нанівець таємницю такого діагнозу.
Європейська конвенція з прав людини вимагає не перешкоджати ніяким чином
зверненню будь-якої особи в державі до Європейського суду з прав людини. Проте
чинне законодавство України не передбачає конфіденційності для кореспонденцій, що
направляються з місць позбавлення волі до Європейського суду в Страсбурзі. На
сьогодні не переглядаються адміністративними органами установ виконання покарань
лише листи, заяви, пропозиції та скарги, адресовані Уповноваженому Верховної Ради з
прав людини та прокуророві. Розроблений Мін’юстом законопроект пропонує зміни до
Кримінально-виконавчого кодексу та Закону України „Про попереднє ув’язнення”, які
мають закріпити на законодавчому рівні заборону перегляду кореспонденції, що
направляється з місць позбавлення волі до Європейського суду з прав людини.
Незважаючи на це, проект закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо забезпечення права засуджених на листування з
Європейським судом з прав людини)” № 6038 від 12 серпня 2004 року був відхилений
парламентом 11 січня 2005 року й спрямований на повторне перше читання. І лише в
грудні 2005 року даний закон був прийнятий в цілому і набув чинності.
Зауважимо, що 11 березня 2006 року був виданий наказ №13 Державного
департаменту України з питань виконання покарань ”Про затвердження інструкції з
організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання
покарань та слідчих ізоляторах”, відповідно до пункту 1.7 якого на конверті вихідної
кореспонденції проставляється штамп з повною адресою виправної колонії. На нашу
думку, це непропорційне обмеження права на приватність засуджених та членів їх сімей.
Наприклад, батько вже не буде писати з установи Департаменту листи синові, який
проходить строкову службу в армії.
У лютому 2005 року Європейський суд з прав людини постановив рішення, яким
визнав порушення Україною Статті 8 Європейської конвенції з прав людини та
зобов’язав сплатити 8 тис. євро громадянинові України Ромуальду Новоселецькому,
який проживає в Уссурійську (Росія). Гроші повинні бути виплачені за відшкодування
збитків, завданих унаслідок пропажі речей з квартири Новоселецького в той час, як там з
незаконного дозволу державної установи жила інша людина, та за відшкодування
нематеріальних збитків, заподіяних унаслідок неможливості позивача і його родини
протягом тривалого часу жити у своїй квартирі. Європейський суд з прав людини визнав,
що внаслідок незаконного рішення Новоселецький змушений був жити з чужою родиною,
чим було порушено його право на особисте та сімейне життя (право на приватність).24
Протягом 2005 року за даними Державної судової адміністрації до кримінальної
відповідальності за статтею 162 Кримінального кодексу України „Порушення
недоторканності житла” було притягнуто до відповідальності:
22

Звіт про результати роботи органів внутрішніх справ в боротьбі з проституцією, по виявленню груп ризику та
результати їх обстеження на СНІД, затверджене Наказом Державного комітету статистики України від 10 грудня
2002 року № 436.
23
Бюлетень “Наша жизнь”, №1(5) 2004, C.27 www.network.org.ua
24
Сторінка УГСПЛ в Інтернеті: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1109179619.
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– 326 осіб за порушення частини першої цієї статті, що встановлює
відповідальність за „незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи,
незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші
дії, що порушують недоторканність житла громадян”;
– 44 особи за частиною другої цієї статті, що встановлює відповідальність за „ті
самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його
застосування”.
Парламент 22 грудня 2005 року прийняв Закон України “Про доступ до судових
рішень”. Державна судова адміністрація протягом 2006 року має запровадити поетапно
інформаційну систему, яка зробіть доступними через мережу Інтернет рішення
українських судів. Раніше доступ до судових рішень мали лише особи, що були
сторонами в конкретній справі. Один з основних аргументів противників відкритого доступу
до судових рішень – це захист права на приватність учасників судового процесу. Тому
Закон передбачає можливість знеособлення персональних даних.
У справах про застосування статті 8 Конвенції щодо України слід окремо відзначити
порушення права на власне ім'я, що є частиною права на приватність. Ці питання були
розглянуті судом у справі „Булгаков проти України", яку 22 березня 2005 року
Європейським судом було визнано прийнятною для подальшого розгляду. У згаданій
справі заявник, росіянин за походженням, скаржився на те, що записавши його ім'я в
паспорті громадянина України як Дмитро, а не як Дмітрій, а по батькові Володимирович
замість Владіміровіч, українські державні органи порушили його право на власне ім'я. На
його думку, вимога „записувати його ім'я українською мовою", передбачена чинним
законодавством, означає лише можливість його транслітерації буквами українського
алфавіту, так як жодна норма не вимагає від національних органів замінювати ім'я або
по батькові російського походження українськими еквівалентами. Заявник вважав, що
таке втручання є незаконним навіть з позиції національного права („Bulgakov проти
України", ухвала від 22 березня 2005 року).25
Верховна Рада України 6 вересня ухвалила в першому читанні Проект закону
України „Про зміну імені фізичної особи” (проект № 7356 від 13 квітня 2005 року).

Рекомендації
1. Прийняти Закон України “Про захист персональних даних”, який має відповідати
сучасним європейським стандартам захисту приватності;
2. Ратифікувати Конвенцію Ради Європи №108.
3. Прийняти Закон України “Про перехоплення телекомунікацій”, який має
передбачати незалежний контроль за діяльністю СБУ щодо зняття інформації з каналів
зв’язку, оприлюднення щорічного звіту із знеособленими даними відносно зняття
інформації з каналів зв’язку в порядку оперативно-розшукової діяльності.
4. Єдина державна автоматизована паспортна система має запроваджуватися
лише на законних підставах, із урахуванням положень Конвенції Ради Європи №108.
Виробництвом документів, що підтверджують громадянство України, має опікуватися
лише державна структура;
 Припинити практику протиправного використання ідентифікаційного коду
платника податків для інших цілей, не передбачених законом. Особа повинна мати
можливість знати, які дані містить код картки, та мати можливість їх змінити. Різні коди
(класифікатори баз персональних даних) повинні використовуватися окремо, виключно

25

Право особи на власне ім'я в сенсі статті 8 Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Ірена
Коваль. Доступно на сайті Міністерства юстиції України у розділі „Коментарі фахівців”: www.minjust.gov.ua.
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для тих цілей, для яких вони були створені; їх використання повинне бути обумовлене
Законом про захист персональних даних.
5. МВС має припинити немотивований збір вразливих персональних даних про
особу (інформація про політичні переконання, релігійні погляди, сексуальну орієнтацію,
тощо).
6. Скасувати Наказ Держкомзв’язку №122 від 17 червня 2002 року та припинити
втручання органів державної влади у діяльність учасників ринку Інтернет-послуг шляхом
примушування до встановлення обладнання для перехоплення телекомунікацій.
7. Скасувати ліцензування IP-телефонії.
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V. Свобода релігій та віросповідання

1

1. Загальний огляд
Станом на 1 листопада 2005 року в Україні діяли понад 30 тис. релігійних
організацій, у тому числі 29731 релігійна громада 55 віросповідних напрямків, 67 центрів
та 227 управлінь, 378 монастирів, 298 місій, 75 братств, 173 духовні навчальні заклади,
12039 недільних шкіл. Справами Церкви в Україні опікуються 27902 священнослужителі.
Для богослужінь релігійні організації використовують 20607 культових та пристосованих
під молитовні споруд.2 Ці дані не враховують кількісні показники щодо незареєстрованих
релігійних громад.
У 2005 році ситуація в сфері свободи релігій та віросповідання принципово не
змінилася: законодавче регулювання та адміністративна практика практично
залишилися такими ж. Тому фактично уся доповідь правозахисних організацій за 2004
рік,3 включно із висновками, описаними проблемами та рекомендаціями залишається
актуальною й зараз.
Станом на кінець 2005 року, за словами заступника голови Державного
департаменту в справах релігій М. Новиченка, у судах розглядалося близько 400 справ,
які стосуються свободи совісті.
У 2005 році залишилися без змін найбільш контроверсійні норми закону України „Про
свободу совісті та релігійні організації”, що викликали і викликають численні нарікання, а
також часто є причиною багатьох конфліктів, наприклад: нав’язування релігійним групам
єдиної структури, примусове почергове використання культових приміщень двома чи
більше релігійними організаціями, обмеження прав іноземців, дозвільний характер
проведення релігійних зборів тощо.
Окрім більш детально згаданих нижче проблем свободи релігій та віросповідання,
істотні порушення прав осіб зафіксовані в конфліктах, пов’язаних із майном релігійних
організацій, особливо щодо повернення раніше конфіскованого майна, переході
релігійної громади до іншої Церкви разом із належним їй майном. Також істотними
залишаються проблеми обмеження свободи релігійних зібрань, необґрунтовані
обмеження прав іноземців.
Верховний Суд України скасував рішення Херсонського обласного апеляційного суду
про передачу віруючим УПЦ КП Свято-Михайлівського храму в селі Калінінське
Великоолександрівського району Херсонської області. Конфлікт у селі розпочався ще
влітку 2003 року, коли православна громада селища Калінінське вирішила перейти з
УПЦ (МП) до УПЦ КП. Після цього відбулися масові акції протесту священиків та
1

Підготовлено Володимиром Яворським, УГСПЛ. У розділі використано результати Моніторингу релігійної
свободи, здійсненої Тарасом Антошевським, Лесею Коваленко, Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), а
також інформацію УГСПЛ, якщо інше прямо не зазначено в розділі. Повний текст дослідження „Моніторинг релігійної
свободи в Україні: особливий огляд майнових питань” доступний в Інтернеті на сторінці РІСУ: www.risu.org.ua.
2
“Ліквідація Держкомрелігій і створення на його базі Держдепрелігій є наочним свідченням тієї уваги, яку
керівництво країни приділяє питанням подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин”. Інтерв’ю з
директором Державного департаменту у справах релігій Ігорем Бондарчуком від 18 листопада 2005 року. Доступно
на сайті РІСУ: www.risu.org.ua.
3
„Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій”. Харків: Фоліо, 2005, стор. 102-121.
Доступно в Інтернеті на сайті УГСПЛ: www.helsinki.org.ua.
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прихильників УПЦ (МП), відлучення від Церкви кількох офіційних осіб (архієпископ
Херсонський Іонафан кинув анафему на тодішнього голову ОДА), побиття керівників
„бунтівної громади”, походи із чудодійними іконами, публікації в пресі, зустрічі з
керівництвом обласної державної адміністрації та кілька судових засідань. 11 лютого 2004
року завершилося засідання Херсонського обласного апеляційного суду, який визнав
претензії єпархії Московського Патріархату на право володіння храмом у селищі
Калінінському безпідставними. До рішення Верховного Суду храм перебував у власності
громади УПЦ КП. Після останнього рішення громада УПЦ (МП) неналежно займалася
оформленням всіх необхідних документів на право власності на храм у Калінінському, а
вину за зволікання архієпископ Іонафан перекинув на нового голову ОДА. Під час
різдвяного богослужіння в присутності численних віруючих, у т.ч. представників влади,
він, як зазначають місцеві ЗМІ, сказав, що голову облдержадміністрації «біс попутав». Це
викликало непорозуміння представників інших конфесій та коментар самого голови ОДА.
У Херсонському єпархіальному управлінні УПЦ (МП) пояснили, що це перекручення
журналіста, а вже незабаром голова ОДА був представлений владикою Іонафаном до
високої нагороди УПЦ (МП).
Українське законодавство й надалі значно обмежує свободу віросповідання для
іноземців та осіб без громадянства. Це проявляється в неможливості засновувати такі
організації, вести проповідницьку чи іншу релігійну діяльність. При цьому такі обмеження
стосуються навіть осіб, котрі постійно проживають в Україні. Обмеження яскраво
проявляються на наступних прикладах.
У 2005 році з формальних причин за поданням Управління в справах релігій у
Тернопільській області було відмовлено в праві продовження душпастирської місії в
Україні громадянину Польщі, пароху костелу св. Станіслава в Чорткові (Тернопільська
обл.) о. Володимиру Совінському. Дійсною причиною, на думку римо-католицької
громади, припинення місії о. Володимира, ймовірно, є поновлення клопотань щодо
повернення приміщень чоловічого монастиря Домініканського ордену в Чорткові.
У травні 2005 року в Україну на кордоні не впустили буддійського ченця,
громадянина Японії, Дзюнсея Терасаву. Як повідомила прес-секретар СБУ України
Марина Остапенко, Україна до буддійського провідника претензій не має, а Дзюнсей
Терасава є в списку осіб, яким заборонено в'їжджати в Росію й СНД з липня 2002 року.
За її словами, Україна виконує домовленості в рамках СНД. Така заборона виникла після
депортації його з Росії за проведення пішої ходи миру через Чечню. Це був не перший
візит відомого буддійського монаха-миротворця в Україну – він був тут під час
Помаранчевої революції, яку активно підтримав. Буддійський лідер звернувся до
Президента України з листом, у якому висловив здивування, що його вважають загрозою
для національної безпеки України. 20 травня група буддійських активістів проводила
пікетування будинку СБУ в Києві. Вони вимагали скасувати заборону на в’їзд в Україну
японського буддійського ченця. Пізніше прес-служба буддійського ордену Ніппондзан
Меходзі, провідником якого є Терасава, повідомила, що, за інформацією від полковника
СБУ Володимира Ануфрієнка, Україна прийняла рішення скасувати заборону на в'їзд
для японського гостя. Дзюнсей Терасава й українські послідовники ордену Ніппондзан
Меходзі в Україні думають, що на це вплинули їхні відкриті листи до Президента Віктора
Ющенка і Голови СБУ Олександра Турчинова.
Протягом 2005 року місцеві органи влади всупереч статті 39 Конституції України
продовжували незаконно обмежувати право релігійних зібрань, вимагаючи дозвіл для їх
проведення.
За повідомленням Інституту релігійної свободи такі факти були зафіксовані в м. Біла
Церква Київської області під час узгодження питання про проведення ходи до Великодня
громадою євангельських християн. Відвертим порушенням права на свободу
віросповідання та мирних релігійних зібрань є видання Донецьким міськвиконкомом
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рішення про затвердження Порядку проведення громадських заходів, яким обмежується
можливість громадян Донецька проводити заходи релігійного характеру в центральних
частинах міста та закріплена необхідність при цьому щоразу отримувати погодження на
проведення зборів, походів тощо. Протягом осені 2005 року віруючі громади
Християнської церкви «Слово життя» м. Донецька мали великі труднощі в проведенні
зборів на центральній площі міста та навіть отримали рішення Донецького
міськвиконкому й офіційний лист заступника міського голови про заборону проведення
мирних зборів. Незважаючи на протест прокуратури, Донецький міськвиконком не
скасував свій акт, яким було затверджено Порядок проведення громадських заходів у
місті Донецьку.
У Дніпропетровську і Донецьку були зафіксовані намагання з боку окремих
посадових осіб місцевої влади перешкодити проведенню постійних богослужінь
релігійними організаціями. Це виявлялось у вимогах до релігійних громад щоразу
отримувати погодження на проведення щотижневих богослужінь та під час укладання
договорів оренди приміщень. Зокрема, без такого погодження органів місцевого
самоврядування релігійні громади не могли укласти договір оренди приміщення чи
будівлі, що належать до комунальної чи державної власності.
Мер м. Дубровиця Рівненської області Микола Стовпа відмовив благочинному УПЦ
(МП) о. Федору Деркачу в проханні дозволити православним общинам взяти участь в
офіційних святкуваннях 1000-ліття міста. Свою відмову він аргументував тим, що голова
Рівненської ОДА Василь Червоній „хотів би бачити на урочистостях лише адептів УПЦ
КП”, до якої належить сам губернатор, – повідомила прес-служба УПЦ (МП).
Проблеми залишаються з реалізацією права на альтернативну службу через
релігійні та інші переконання. Міністерство праці та соціальної політики видало Наказ від
9 серпня 2005 р. № 250 „Про затвердження форми звітності № 1-АС "Звіт про
проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення
громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями” та інструкції
щодо заповнення цієї форми. Установлення чіткої форми звіту сприятиме моніторингу
практичної реалізації конституційного права на заміну військового обов‘язку. Незмінним у
2005 році, на жаль, залишився вдвічі більший термін проходження альтернативної
служби, а також відсутність можливості заміни військового обов‘язку на підставі власних
моральних чи політичних переконань особи. Проблемою та певним абсурдом
залишається й необхідність подання довідки про релігійні переконання, можливості
перевірки релігійних переконань, а також те, що це право фактично можна отримати,
коли громадянин є віруючим зареєстрованої релігійної організації, хоча така реєстрація
для релігійних груп не є обов’язковою. Проблемою також є й вибір місця проходження
альтернативної служби, що є надто вузьким, з огляду на позитивну подібну практику
європейських країн.
Ці проблеми яскраво відображаються у відповіді на інформаційний запит Комісії в
справах альтернативної (невійськової) служби Міністерства праці та соціальної політики
України, яка у своєму листі № 54/021/150-06 від 30 березня 2006 за підписом заступника
Міністра В.Тьоткіна, зазначає:4
„Протягом 2005 року до регіональних комісій у справах альтернативної
(невійськової) служби громадянами було подано 602 заяви про направлення їх на
альтернативну службу. За результатами розгляду поданих заяв було направлено на
альтернативну (невійськову) службу 535 громадян, відмовлено – 67 громадянам, у
тому числі з причин: несвоєчасного подання заяви – 31 юнаку, відсутності
підтвердження істинності релігійних переконань – 11, неявки без поважних причин на
засідання комісії – 25.”
4
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Дивіться в Інтернеті на сайті „Майдан”: http://www.maidan.org.ua/static/news/1144246508.html.
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Залишається лише гадати про причини відмови в реалізації права, а також про те,
що розуміється під виразом „відсутність підтвердження істинності релігійних
переконань”. Також видно, що значній кількості людей відмовляють у реалізації цього
права за формальними причинами, наприклад, пропуску строку подачі такої заяви, що
явно є надто жорстким підходом.
Проблемним залишається регулювання розміру орендної плати, котру сплачують
релігійні організації за користування державним майном. Постановою Кабінету Міністрів
України від 29 жовтня 2005 року №1033 було внесено зміни до додатку 2 Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, відповідно до
яких орендна ставка для релігійних організацій була встановлена в розмірі 3 % від
вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом (на площах, які не
використовуються для провадження комерційної діяльності та розмір яких не перевищує
200 кв. метрів). Дане питання було опрацьовано неналежним чином, і тому рішення,
прийняте Кабінетом Міністрів України, не враховує специфіку діяльності релігійних
організацій і є неадекватним по відношенню до пропозицій релігійних організацій з
означеного питання, викладених у зверненні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних
організацій від 13 квітня 2005 року.

2. Загальна державна політика
Процес позбавлення від тоталітарної спадщини в Україні відбувається повільно й
багато в чому непослідовно. Органи державної влади продовжують шукати релігійноморальної легітимації своїх дій та продовжують сповідувати ідеологію патерналізму, що
проявляється в збереженні державної політики щодо майже кожного аспекту життя
особи, у тому числі релігійного.
У 2005 році були спроби кардинально змінити принципи стосунків у сфері свободи
віросповідання. Так, у травні було затверджено План заходів щодо виконання в 2005
році Програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», де в І розділі,
затитулованому «Віра», серед пріоритетів уряду декларувалося, зокрема:
«налагодження конструктивного співробітництва держави і релігійних організацій,
неухильне дотримання принципу відокремлення держави від церкви; створення
державою рівних умов для діяльності релігійних організацій, недопущення чинення на
них тиску. Заохочення участі релігійних організацій у виконанні властивих їм соціальних
функцій». Потрібно, щоправда, зауважити, що на підтримку таких декларацій від уряду
до кінця року практично не було вжито жодних заходів, принаймні не було внесено
жодного законопроекту.
Президент України зайняв активну позицію гаранта права на релігійну свободу,
неодноразово підкреслюючи, що це один з пріоритетів його політики: „Кожен зможе
молитися у своєму храмі. Усім буде гарантовано право на власну думку”. На зустрічі зі
членами Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій у червні 2005 р.
Президент України озвучив ряд неврегульованих питань у релігійній сфері, зокрема:
землекористування, оподаткування, тарифи оплати за газ і водопостачання, спрощення
реєстрації та отримання гуманітарних вантажів, та зазначив, що доручає уряду їх
вирішення. При цьому Президент неодноразово публічно демонстрував власні релігійні
переконання та брав участь у релігійних церемоніях.
Протягом року Президент зробив ряд заяв щодо релігійної ситуації та релігійних
прав, зустрічався з керівниками релігійних організацій в Україні й закордоном, а також
видав декілька документів. Зокрема, Розпорядження „Про заходи щодо реалізації
державної політики в сфері міжнаціональних відносин, релігій і Церкви” від 23 вересня
2005 року та Указ № 1647 „Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку
культури і духовності українського суспільства” від 24 листопада 2005 р.
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Президент та інші високі посадовці неодноразово висловлювались за ідею
створення єдиної Української помісної православної церкви. Не можна не погодитися
щодо позитивної сторони розвитку цього питання, але одночасно такі заяви видаються
такими, що значно випереджають існуючий стан міжцерковних стосунків, зокрема, з
огляду на кількість конфліктів між Церквами. У таких умовах часто такі заяви
сприймаються як нав’язування органами влади об’єднання Церков, нового
перерозподілу церковного майна тощо. У парламенті навіть був зареєстрований проект
Постанови щодо небезпеки подібних висловлювань, проте він не був розглянутий
парламентом. На нашу думку, подібні висловлювання виражаються в негласній забороні
реєстрації інших православних Церков в Україні.
Державна політика в сфері релігій реалізовувалася через спеціально створений
державний орган – Державний комітет у справах релігій та його регіональні відділення.
У минулій Доповіді ми зазначили, що дана ситуація не може зберігатися. Для
нормального виконання покладених на комітет функцій необхідно посилювати його
повноваження, що автоматично призвело б до збільшення державного регулювання та
обмеження свободи. З іншого боку, тоді слід його просто ліквідувати через відсутність
прямої необхідності в ньому й передати реєстраційні функції до Мінюсту.
Зміни в сфері державно-конфесійних стосунків проявилися через реорганізацію
Державного комітету України в справах релігій. Президент України підписав Указ № 701
„Про питання Міністерства юстиції України” від 20 квітня 2005 р., згідно з яким, функції
ліквідованого Державного комітету покладалися на Міністерство юстиції України. Через
місяць, 26 травня вийшла урядова постанова № 390 „Про утворення Державного
департаменту у справах релігій у складі Міністерства юстиції України.” Положення про
цю структуру було затверджене 18 серпня постановою № 770 Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями Державного департаменту в справах релігій згідно зі
статтею 3 Положення залишається: «участь у реалізації державної політики щодо релігії,
церкви та релігійних організацій; сприяння зміцненню взаємопорозуміння між
релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню в межах компетенції спірних
питань, які виникають у відносинах між такими організаціями». Проаналізувавши весь
документ, доводиться констатувати, що єдиною реальною зміною є зниження статусу
цього органу державного управління, а також менш точні формулювання компетенції5.
Фактично, функції і повноваження цього органу так і не були переглянуті. Зміна його
статусу нічого принципово не змінила у реалізації релігійної політики в країні. Дана
політика й надалі здійснюється без загальної програми, визначених цілей та пріоритетів.
При цьому залишено без уваги частину розпорядження Президента щодо підготовки
такої програми. А орган влади, що її здійснює, фактично позбавлений впливу на
зареєстровані релігійні організації, а часто сам він є джерелом міжрелігійних конфліктів,
особливо, коли місцева влада відверто стає на позиції однієї з домінуючих релігійних
організацій. З таким підходом держава ніколи не вирішить той обсяг проблем у цій сфері,
що накопичився за останні понад десять років повної бездіяльності.
Яскравим прикладом нефункціональності та некомпетентності нового органу влади є
відповідь Державного департаменту в справах релігій на інформаційний запит (лист №6512/21-С-15/31 від 23 березня 2006 року за підписом директора департаменту
І.Бондарчука):6
„Згідно інформації, якою володіє Департамент, в 2005 році випадків порушення
прав людини на свободу совісті, релігії, віросповідання структурними підрозділами в
справах релігій облдержадміністрацій зафіксовано не було. Натомість, мали місце
конфлікти між релігійними організаціями, пов'язані зі спірними майновими питаннями
5

Таку думку підтримують й інші експерти. Зокрема, див. Г. Друзенко, Подія року 2005 у державно-релігійних
взаєминах: юридичний аналіз // http://www.risu.org.ua/ukr/religion.and.society/analysis/article;8664/
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за володіння земельними ділянками, а також з приводу почергового використання
культової будівлі місцевими громадами різних конфесій у наступних регіонах:
Автономна Республіка Крим – 4, Вінницька область – 8, Волинська – 4, Донецька-1,
Житомирська – 2, Закарпатська – 5, Запорізька – 3, Івано-Франківська – 7, Київська –
4, Львівська – 18, Полтавська – 1, Рівненська – 5, Сумська – 1, Тернопільська – 25,
Харківська – 3, Херсонська – 1, Хмельницька – 13, Черкаська – 1, Чернівецька – 11,
Чернігівська – 2 (всього – 119)".
Таке самоусунення від проблем обмеження свободи віросповідання державою є
характерним і свідчить про повне небажання змінювати ситуацію на краще.
Додатковою ланкою органів державної влади став радник Президента з релігійних
питань, включений у секретаріат Президента. У 2005 році зросла кількість звернень
громадян до органів державної влади, у тому числі в релігійних справах.
Активізація державно-конфесійних стосунків у 2005 році торкнулася й регіонального
рівня. Так, на зразок Всеукраїнської ради Церков, при головах обласних адміністрацій у
більшості областей утворено ради з представників релігійних організацій. Ініціював таке
створення Президент України на зустрічі з губернаторами в червні: „Я окремим курсивом
хотів би виділити ваше завдання організувати нормальні стосунки із духовним
регіональним світом... Я вас запевняю‚ якщо біля нас не буде благопристойних владик‚
які благословляють нас на труди, у нас нічого не буде. Тому наші стосунки повинні бути
абсолютно лояльні до діяльності Церков”. Президент дав чітку вказівку головам
обласних державних адміністрацій протягом 15 днів організувати на обласному рівні
відповідну раду та запросити до участі в ній представників всіх релігійних організацій
регіону для постійного діалогу.
До кінця червня 2005 року, тобто у вказаний Президентом термін, відбулися зустрічі
голів ОДА в кількох областях України (Миколаївська, Харківська), у липні-серпні – у
Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях,
Києві та Одесі. За повідомленнями релігійних організацій та прес-служб ОДА, зустрічі
пройшли в робочій атмосфері, обласне керівництво висловило готовність сприяти
релігійним організаціям у вирішенні проблем, які виникають під час їх діяльності. Зокрема,
це стосується виділення ділянок під будівництво храмів, зменшення орендної плати за
землю, за комунальні послуги. У більшості областей такі зустрічі керівництва регіону з
представниками релігійних організацій стали щоквартальними.
Іншу цікаву ініціативу проявив голова Херсонської облдержадміністрації Борис
Силенков. У липні 2005 року він видав розпорядження „Про заходи щодо розв'язання
актуальних проблем у діяльності релігійних організацій області”, у якому обласним
головним управлінням земельних ресурсів та капітального будівництва наказано
забезпечити особистий дієвий контроль за розглядом звернень релігійних організацій
щодо виділення їм земельних ділянок для будівництва культових споруд та здійснення
інших статутних завдань, всебічно сприяти релігійним організаціям у вирішенні в
установленому порядку вказаних питань. Додатково запропоновано для релігійних
організацій, які діють в межах Херсонської області, встановити нульову ставку або
зменшити до мінімуму розмір орендної плати за землю, а також установити ціни за
використану електроенергію, газ та інші комунальні послуги на рівні тарифів для
населення. Крім того, цим же розпорядженням Херсонській митниці та Головному
управлінню соціального захисту населення рекомендовано спростити релігійним
організаціям процедуру отримання гуманітарних вантажів, скерованих на реалізацію
соціально значимих благодійних проектів в області.
Таким чином, Президентське розпорядження про створення міжконфесійних рад в
облдержадміністраціях загалом було виконано. За результатами моніторингу, раду
релігійних організацій фактично не було створено лише у Львівській області, яка є
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однією з найбільш конфліктних у державно-конфесійних і міжконфесійних відносинах у
державі.
Хоча створення міжконфесійних рад ще не надто суттєво вплинуло на усталену
форму державно-конфесійних відносин у регіонах, а деякі конфесії продовжують
налагоджувати відносини з владою в «одноособовому порядку», досвід тих областей
(Одеська, Херсонська, Волинська), де самі релігійні організації виявляють інтерес до
існування таких міжконфесійних рад, дозволяє сподіватися, що в майбутньому такі
структури стануть доброю формою для ефективної співпраці.
Через діяльність Голови Рівненської державної адміністрації виник конфлікт між
декількома релігійними організаціями. Розпорядженнями № 413, № 415, 417 від 9
вересня та № 497, 498 від 20 жовтня 2005 року п. Червоній змінив рішення, що діяли ще
з початку 90-х років про реєстрацію статутів релігійних організацій та передачу їм
культових будівель. Цими розпорядженнями фактично передавалися культові споруди,
що належали виключно місцевим громадам УПЦ МП, у примусове почергове
богослужіння місцевим громадам УПЦ МП та УПЦ КП. При цьому одна з громад змінила
своє підпорядкування і перейшла до УПЦ КП разом зі своїм храмом.
До конфлікту був залучений парламент. У 2005 році була створена Тимчасова слідча
комісія Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення права
громадян на свободу совісті. У своєму звіті в листопаді комісія відзначила наявність
випадків порушень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади чинного
законодавства України в процесі вирішення питань, пов’язаних із передачею культових
будівель та майна релігійним громадам, що спричиняє загострення міжконфесійних
відносин (Рівненська та Тернопільська області). Було прийнято рішення продовжити
діяльність комісії. При цьому 24 лютого 2006 року з приводу заслуховування згаданих у
парламенті питань народний депутат України П.Сулковський заявив, що інформація
Комісії була надіслана до Генеральної прокуратури, а Волинська обласна прокуратура
підтвердила факти порушення прав релігійних громад Головою Рівненської обласної
державної адміністрації.
Раніше, 1 листопада 2005 року, Сулковський стверджував, що:
„Червоній віддає розпорядження про зміни та доповнення до статутів релігійних
громад без згоди віруючих. Днями він звільнив начальника відділу в справах релігій
Рівненської облдержадміністрації Ігоря Соколовського, який займав державницьку
позицію нейтралітету до церкви. Потім В.Червоній реформував своїм
розпорядженням відділ у справах релігій у сектор і призначив його керівником
священика УПЦ КП Степана Маринина.”7
Хоча, як видно із документів, зміни Розпорядженням п. Червонія вносилися в рішення
про реєстрацію статутів та передачу культових будівель лише в частині передачі
культових будівель, а не зміни статутів релігійних організацій. Тому дані твердження не
повністю відповідали дійсності.
З огляду на це видається, що дії місцевої влади справді, були на користь однієї з
релігійних організацій, зокрема, УПЦ КП. Подібна заангажованість місцевої влади стала
черговим прикладом, коли конфлікт виникає штучно внаслідок необдуманих різких дій
органів влади. Проте згадані дії були здійснені в межах українського законодавства, яке
не надто захищає від подібної дискримінації. Більше того, цей конфлікт був
використаний у політичних цілях для дискредитації Голови облдержадміністрації
політичною партією „Регіони України”.
19 жовтня Верховна Рада України підтримала депутатський запит групи народних
депутатів з приводу загострення міжконфесійних конфліктів в Україні та дій

7
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правоохоронних органів і органів місцевої влади щодо релігійних громад села Рохманів
Шумського району та села Стінка Бучацького району Тернопільської області.
Про бажання до співпраці міліції з релігійними організаціями для підвищення
морально-духовного стану працівників правопорядку неодноразово говорив міністр
внутрішніх справ Юрій Луценко.
Міністр оборони України Анатолій Гриценко наприкінці 2005 року зустрівся з
представниками Церков і релігійних організацій. У ході зустрічі розглядалися питання
про духовно-пастирське забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України,
створення християнської програми морального виховання військовослужбовців.
Представники армії і духовенства вирішували питання створення міжконфесійної ради
при Міністрові оборони.
Велика увага в 2005 році була приділена питанню духовної опіки над
військовослужбовцями. При багатьох християнських Церквах існують відділи, які
займаються душпастирською (капеланською) службою у військових частинах. Донедавна
представники деяких Церков висловлювали невдоволення, що їх духовних осіб не
допускають у військові частини, що тут існує певна монополія для УПЦ (МП), яка уклала
договори про співпрацю з різними силовими органами влади. Сьогодні таких нарікань
загалом не виявлено. Проте деякі представники тих релігійних організацій, які внесені до
„Переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю”,
заявляють про своє бажання вести місіонерську діяльність серед військовослужбовців.
Сьогодні ж у переговорах Церков і представників силових структур йдеться не про
місіонерство, а про духовну опіку над тими віруючими, які несуть військову службу.

3. Законодавчі ініціативи
У 2005 році великої кількості законодавчих ініціатив у сфері релігійних прав
зареєстровано не було. Проте, значно зросла тематична різноплановість пропозицій, що
були винесені на розгляд парламенту, та активність їх обговорення. Не в останню чергу
це пов’язано зі зростанням активності самих релігійних організацій, їхнім усвідомленням
себе повноправними суб’єктами громадського життя й лобіюванням власних інтересів
через депутатів, що поділяють стурбованість прогалинами в законодавстві. З іншого
боку, потрібно підкреслити фрагментарність пропонованих проектів, відсутність нових
пропозицій комплексного вирішення проблем. У такій ситуації не може не радувати те,
що не було внесено жодної «нової-старої» версії проекту Закону „Про зміни до Закону
про свободу совісті та релігійні організації”.
Більшість пропозицій торкалися задавнених, але не менш наболілих проблем
релігійних організацій, таких як:
1) усунення подвійної реєстрації (проект Закону України „Про внесення змін до
деяких законів України” (у зв’язку із прийняттям Закону України „Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, реєстраційний № 7250 від 25
березня 2005 р., автори: народні депутати Ю. Єхануров, В. Дубицький; проект Закону
України про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців”, реєстраційний № 4389-1 від 3 червня 2004 р., автор:
народний депутат В. Мусіяка);
2) надання права засновувати загальноосвітні заклади (проект Закону України „Про
внесення змін до деяких Законів України” (щодо заснування релігійними організаціями
загальноосвітніх шкіл), реєстраційний № 8002 від 18 липня 2005 р., автор народний
депутат Ю. Бойко);
3) надання права на постійне користування землею (проект Закону України „Про
внесення змін до частини другої статті 92 Земельного кодексу України” (щодо права
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релігійних організацій на постійне користування землею), реєстраційний № 8409 від 3
листопада 2005 р., автори народні депутати В. Стретович, О. Білорус, Я. Сухий та інші.
Усі вищезазначені проекти були відхилені, а деякі просто не дійшли до етапу
голосування в парламенті8.
У травні 2005 року Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності на своєму
засіданні також відхилив проект закону „Про фінансування державою релігійних громад”
(проект № 6051 від 21 серпня 2005 року, зареєстрований народним депутатом
Л. Черновецьким), як такий, що суперечить Конституції України. У проекті закону
пропонувалося, зокрема, «виділити з Державного бюджету України 100 млн. грн. на
підтримку релігійних громад, які моляться за процвітання суспільства та держави, за
духовне та фізичне здоров’я керівників України».
Один зі схвалених Верховною Радою в першому читанні та прийнятий за основу 22
січня 2005 р. проект, стосується уточнення умов отримання права на відстрочку від
призову та звільнення від військових зборів (проект Закону № 8047 від 29 серпня 2005 р.
„Про внесення змін до Закону України „Про загальний військовий обов’язок і військову
службу” (нова редакція Закону), за ініціативою Кабінету Міністрів України).
Жваву дискусію викликала законотворча ініціатива народного депутата В. Співачука
щодо «заборони діяльності тоталітарних релігійних сект» (проект Закону № 8397 від 2
листопада 2005 р. „Про внесення змін та доповнень до Закону України „Про свободу
совісті та релігійні організації”). Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту,
його завданням є: „нормативно-правове закріплення заборони діяльності тоталітарної
релігійної секти та порядку здійснення права на свободу совісті неповнолітніми
особами”. Автор законопроекту переконаний, що тоталітарні релігійні культи носять
суспільно-небезпечний характер, їх послідовники зазнають психологічного та
фінансового тиску, можуть бути залучені до протиправних дій, а особливої небезпеки
зазнають неповнолітні. Як приклади, автор наводить діяльність таких організацій, як
Церква об’єднання (уніфікації), Церква сайєнтологів, Культ сатанізму, Товариство
трансцендентальної медитації, Біле Братство. Неприйнятність даної пропозиції, як
результат дискусії над цим законопроектом, можна вважати лакмусовим папірцем
дотримання вимог демократичного суспільства як самих законодавців, так і
представників українських Церков.
Так, у проекті Постанови № 8397 від 27 грудня 2005 р. народний депутат О. Білорус
висловив позицію про неприпустимість прийняття зазначеного законопроекту, оскільки
його «реалізація може призвести до виникнення напруження в міжцерковних відносинах
та, як наслідок, у суспільстві». Більше того, положення закону можуть «стати
законодавчим підґрунтям для переслідування громадян за ознаками віросповідання, а
норми проекту виписані таким чином, що під їх дію підпадатимуть абсолютно всі релігійні
організації та їх члени».
Потрібно додати, що в чинному законодавстві достатньо норм для захисту від
деструктивного впливу будь-яких, не тільки релігійних організацій. Зокрема, це стаття 6
Закону „Про свободу совісті та релігійні організації” та стаття 181 Кримінального кодексу.
Причому, за даними Державної судової адміністрації України, за частиною першою цієї
статті за 2005 рік була засуджена одна особа.

8

М. Васін, експерт із правових питань Інституту релігійної свободи, магістр права. Аналіз законодавчих
ініціатив
у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій протягом 2005 року//
http://www.risu.org.ua/freedom/analytics/article;8920.
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4. Процедура реєстрації релігійних організацій
В Україні отримання статусу юридичної особи необхідне для здійснення практично
будь-якої «культової діяльності»: винайму для релігійної діяльності приміщення,
здійснення публічних богослужінь чи запрошення представників іноземних
священнослужителів, друку та поширення літератури тощо.
Незареєстровані громади зустрічаються з проблемами в організації релігійних
заходів, запрошенні священнослужителів з-закордону, заміні військової служби на
альтернативну, тощо. Очевидно, такі обмеження порушують релігійну свободу, оскільки
право організовувати богослужіння, навчатися й учити релігії, поширювати власні
переконання та інше випливає безпосередньо з права на релігійну свободу людини й не
повинно залежати від правового статусу організації.
Важливо підкреслити, що для деяких релігійних груп можливість існувати без
реєстрації є надзвичайно важливою, оскільки відсутність будь-яких контактів з
державною владою вважається частиною їх віровчення. Такою, зокрема, є ситуація
свідків Єгови (станом на початок 2005 р. існувало 626 зареєстрованих і 345
незареєстрованих релігійних громад), деяких груп, що практикують східні релігії,
язичницьких вірувань та деяких протестантських спільнот. Крім того, це можливість
легального існування для релігійних груп, чисельність яких з тих чи інших причин менша
10 осіб.
У законі відсутнє чітке визначення правового статусу діяльності незареєстрованих
релігійних груп, тому часом виникають випадки зловживання таким статусом. Зокрема,
відомі випадки, коли незареєстровані релігійні спільноти орендують приміщення для
релігійних практик у державних установах чи навчальних закладах, що в Україні
заборонено законами.
Хоча за законом релігійні організації повинні реєструвати статут, проте на практиці
від них вимагається значно більше документів9. Тобто, фактично здійснюється
реєстрація не статуту, а самої організації. Важливо зазначити, що встановлення
законодавцем вичерпного переліку форм релігійних організацій: релігійна громада,
управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні
навчальні заклади та об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних
організацій, є виразним порушенням як права окремих осіб самим визначати форму
власного релігійного об’єднання, так і права на автономію самої релігійної групи,
елементом якої є самостійне визначення своєї структури та незалежність в управлінні.
Щодо часу реєстрації – згідно зі ст. 14 закону „Про свободу совісті та релігійні
організації” він становить 3 місяці, включно з усіма необхідними консультаціями. Однак
на практиці, період розгляду документів може затягнутися на 6 і більше місяців. Так,
наприклад, представники Прогресивної юдейської громади Харкова повідомили, що
заяву про її реєстрацію місцева влада розглядала протягом року, перш ніж прийняти
позитивне рішення. Місцева громада буддистів в цьому ж місті також повідомила, що
зміни до її статуту реєстрували з листопада 2005 року і станом на квітень вони так і не
були зареєстрованими. Кожного разу орган влади повідомляв про додаткові зауваження
чи додаткові необхідні документи, проте відмову в реєстрації змін до статуту видавати
відмовлявся.
З понад 40 парафіяльних громад Донецько-Харківського екзархату УГКЦ, які
проходили цього року перереєстрацію, проблеми із її затягуванням виникли лише в
громади, яка діє в м. Дніпропетровську.

9

Міністерство України у справах національностей, міграції та культів. Управління у справах релігійних
організацій, Рекомендації до практичного застосування Закону України про свободу совісті та релігійні організації
(постатейні роз‘яснення щодо їх застосування), Київ 1995
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Як повідомили в Інституті релігійної свободи, останнім часом труднощі виникають і з
реєстрацією статутів (положень) релігійних організацій у Донецькій та інших областях, де
існують приклади того, що посадові особи відділів у справах релігій обласних державних
адміністрацій вимагали подання заяви про реєстрацію статуту (положення) релігійної
громади лише після попереднього погодження із представниками місцевої влади,
органами місцевого самоврядування10.
З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України „Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, який був покликаний уніфікувати
процедуру реєстрації та створити Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців. Його прийняття спричинило колізії в реєстрації деяких юридичних осіб,
зокрема, профспілок, громадських, політичних, благодійних та релігійних організацій,
адже порядок їх реєстрації визначено окремими законами11. Фактично склалася ситуації
подвійної реєстрації релігійних організацій: спочатку в Державному департаменті в
справах релігій Мінюсту або місцевих державних адміністраціях, а пізніше в державного
реєстратора.
Протягом 2004-2005 років Верховна Рада розглядала декілька проектів поправок до
даного закону. У кінці минулого року, 14 грудня, Закон України „Про внесення змін до
Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців” (№ 4389-1) було прийнято 319 голосами народних депутатів. Фактично
прийнятий закон закріплював подвійну реєстрацію. Однак, на прохання лідерів
християнських Церков та деяких правозахисних організацій, Президент наклав вето на
зазначений вище закон.
Узагальнюючи, потрібно зазначити, що існує дві пропозиції розв’язання цієї
проблеми подвійної реєстрації.
Одна полягає у визначенні, що дія даного закону не поширюється на реєстрацію тих
організацій та об’єднань громадян (в тому числі релігійних), порядок реєстрації яких
визначений спеціальними законами (проект народного депутата В. Мусіяки від 3 червня
2004 року, реєстраційний № 4389-1). Саме цю пропозицію підтримувала Всеукраїнська
Рада Церков. Проте, до проекту були внесені зміни ще до моменту його прийняття,
якими його зміст був змінений до навпаки – він закріплював подвійну реєстрацію й тому
викликав хвилю протестів і вето Президента. Загалом, підхід щодо окремої реєстрації
суперечить ідеї створення Єдиного реєстру юридичних осіб, тому, на нашу думку, є
навряд чи доцільним.
Друга можливість полягає у внесенні змін до спеціальних законів, у випадку
релігійних організацій до ст. 14 та до ст. 30, із зазначенням, що реєстрація здійснюється
державним реєстратором після, наприклад, погодження статуту в Мінюсті. Якщо
слідувати логіці законодавця зі створення Єдиного реєстру юридичних осіб, то
подальшим кроком для реалізації цієї ідеї повинна бути передача реєстрації всіх
юридичних осіб від Мінюсту до державного реєстратора. При цьому, за Мінюстом
залишалися би функції контролю законності діяльності зареєстрованих організацій.
Проте усі ці речі тісно пов’язані з реформуванням усього масиву законодавства щодо
непідприємницьких організацій.
На сьогодні ж ситуація залишається невирішеною.
Однією з найскладніших проблем залишається передбачення можливості отримання
статусу юридичної особи об’єднаннями релігійних організацій або Церквою як цілісною
інституцією. З одного боку, можливість отримати відповідний статус для здійснення своєї
10
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статутної діяльності є правом будь-якої організації, у тому числі релігійної. Для релігійних
організацій гарантії такої можливості можуть бути більш необхідними, зважаючи на
власну внутрішню структуру, яка для деяких з них є строго ієрархічною. Парламентська
Асамблея Ради Європи неодноразово закликала пострадянські держави «гарантувати
усім церквам, релігійним асоціаціям, центрам та організаціям статус юридичної особи»
(Рекомендація ПАРЄ від 24 квітня 2002 р. № 1556).
З іншого боку, для мультирелігійної України, де суспільство є не тільки
пострадянським, але й постколоніальним, це питання не є простим. Статус юридичної
особи для релігійного об’єднання чи Церкви як інституції, у першу чергу, дасть майнові
права, зокрема, на храми, якими зараз володіють окремі релігійні організації (за
класифікацією закону: громади, монастирі тощо). Теоретично вони належать до однієї з
конфесій, однак тенденція змінювати з тих чи інших причин юрисдикцію ускладнює чіткий
поділ. Чинне законодавство гарантує право окремої релігійної одиниці в разі зміни з тих
чи інших причин юрисдикційної (конфесійної) приналежності залишати за собою майно,
набуте цією організацією. Іншими словами, для законодавця парафія УГКЦ може за
декілька місяців стати парафією УПЦ (МП) з храмом та майном, і навпаки. За умови
невирішеності питання з колишньою власністю релігійних організацій, –
експропрійованого за радянської влади, такого, що перебуває на даний час у володінні
іншого власника, служить кільком релігійним організаціям, або належало одній
організації, а тепер передане іншій – форсування надання статусу юридичної особи
релігійним об’єднанням може загострити давні конфлікти.
З іншого боку, такий спосіб регулювання порушує структурну цілість окремого
релігійного об’єднання, якщо не де-юре, то де-факто і вимагає якщо не змін, то
перегляду. В ідеалі, держава повинна забезпечити обидві можливості – як існування
окремих релігійних груп, які не входять до жодного об’єднання, так і права релігійного
об’єднання із чіткою ієрархічною чи іншою структурою.
Надалі невирішеною є справа з реєстрацією управління Української Автокефальної
Православної Церкви Канонічної (колишня УАПЦ Соборноправна). На це гальмуюче
впливає як складна ситуація в самій цій Церкві, так і негативне ставлення до неї інших
Православних Церков, а також небажання органів влади реєструвати ще одну
православну церкву. У 2004 та 2005 роках декілька позовів було подано місцевими
громадами цієї Церкви до суду проти відповідних органів влади, проте їхній розгляд
триває.
Серед скаржників є громада Російської Православної Церкви за кордоном (РПЦЗ) з
с. Грозин Чернівецької області. Представники Одесько-Запорізької єпархії РПЦЗ
повідомляють, що після того, як громада с. Грозин подала документи на реєстрацію, 1
вересня 2005 р. голова Грозинської сільради особисто обійшов усіх, хто поставив підпис
у цих документах. Посилаючись на те, що він одержав вказівку від СБУ, голова сільради
прямими погрозами позбавлення роботи, а також погрозами виникнення неприємностей
у дітей парафіян домігся того, що кілька людей злякалися і відкликали свої підписи.
Наступного дня на зустрічі в Чернівцях настоятеля громади о. Олександра Лелеки з
головою обласного відділу в справах релігій останній заявив, що ніколи не зареєструє
статут громади, оскільки її присутність небажана. Однак він зареєструє цей статут
протягом двох днів, якщо громада перейде в єпархію, яку очолює митрополит Онуфрій
УПЦ (МП).
1 червня Верховний Суд України відмінив рішення колишнього губернатора
Житомирської області Рижука про скасування внесених у статут Свято-Покровської
громади м. Малин змін, за якими громада увійшла в підпорядкування до Російської
Православної Церкви за кордоном. Таким чином, ВСУ визнав законним перехід громади
з УПЦ (МП) під юрисдикцію РПЦЗ. За громадою зберігся також храм, за який ішла
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боротьба з іншою частиною громади, яка не побажала змінювати конфесійну
приналежність.

5. Земельні питання
Зважаючи на численні факти та на думку більшості фахівців, земельно-майнові
питання залишаються найбільш конфліктним елементом державно-конфесійних та
міжконфесійних відносин в Україні.
Частково це питання вирішується передачею двом або більше релігійним громадам
у почергове користування культової будівлі і майна відповідно до статті 17 Закону
України „Про свободу совісті та релігійні організації”. На жаль, це в багатьох випадках
спровокувало виникнення конфліктних ситуацій між релігійними громадами різних
конфесій. Суперечки за право володіння або користування культовими спорудами і
майном найбільш гострими є в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській,
Рівненській та Львівській областях.
Оскільки майнові та земельні питання здебільшого знаходяться в компетенції
місцевих органів влади, виникає сприятливий ґрунт для зловживань і дискримінації. Щоб
розв’язати цю проблему, на порядку денному постає питання законодавчого
врегулювання питання повернення релігійним організаціям культових споруд та майна,
питання визначення чіткої процедури надання майна, у тому числі й земельних ділянок,
релігійним організаціям у оренду або платної чи безоплатної передачі земельних ділянок
для побудови культових споруд.
У Земельному кодексі Української РСР від 18 грудня 1990 року релігійним
організаціям надавалося право постійного володіння землею, а згідно з ч. 5 ст. 12 закону
„Про плату за землю” релігійні організації звільнені від плати за землю, якщо релігійна
організація зареєстрована і якщо вона не займається підприємництвом. Однак,
скористатися даною пільгою практично неможливо з моменту прийняття нового
Земельного кодексу в 2001 році. У чинному кодексі право постійного користування
земельною ділянкою визначається як “право володіння і користування земельною
ділянкою, яка перебуває в державній або комунальній власності без установлення
строку” (ч. 1 ст. 92). А “права постійного користування земельною ділянкою із земель
державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та
організації, що належать до державної або комунальної власності”. Таким чином,
релігійні організації позбавлені права на постійне користування землею, а, отже, і пільг
щодо оплати.
У Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 Конституційний Суд України визнав
пункт 6 Перехідних положень Земельного кодексу неконституційним, оскільки він звужує
зміст та обсяг існуючих прав громадян на землю (частина 3 статті 22 Конституції
України). Цим пунктом, зокрема, було визначено:
„Громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні
ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня
2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди
на них.”
Це дозволяє сподіватися на вирішення даної проблеми. Проте до сьогодні проблема
постійного користування землею залишається не вирішеною для релігійних організацій.
Серйозною проблемою є відсутність процедури виділення земельних ділянок
релігійним організаціям у власність чи під оренду з метою побудови культових споруд та
здійснення культової діяльності. Відсутність законодавчої регламентації призводить до
відвертої або прихованої дискримінації організацій.
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Коли небажана релігійна організація подає прохання про виділення їй землі, то вона
отримує повідомлення про те, що для того, щоб їй виділили землю, слід вказати, яку
саме ділянку вона хоче отримати. А про це, очевидно, дізнатися легальним способом
неможливо: оскільки інформація про власників усіх земельних ділянок населеного пункту
є важкодоступною. Коли ж організація нарешті знаходить таку земельну ділянку, то
знаходяться підстави для відмови у видачі саме цієї ділянки без надання
альтернативних пропозицій з боку влади. У такий спосіб можна безліч разів відмовляти у
виділенні земельної ділянки й задовольняти такі заяви достатньо швидко, коли подає
такі заяви потрібна релігійна організація. Іноді місцева влада навіть не приховує своє
дискримінаційне ставлення.
Ось декілька яскравих прикладів, що характеризують існуючу ситуацію.
У с. Стоянів Радехівського району Львівської області громада УПЦ (МП)
неодноразово зверталася до сільської ради з проханням виділити їм земельну ділянку
під будівництво храму. У населеному пункті також існують громади УГКЦ і РКЦ. Наразі
православні віруючі цього села змушені були ходити за кілька кілометрів в інше село, де
діє храм УПЦ (МП). Проте в їх проханні сільрада відмовила, аргументуючи тим, що
побудова православного храму може спровокувати міжконфесійне напруження.
Протягом 12 років римо-католицькій громаді м. Сімферополя відмовляють у
виділенні ділянки під будівництво храму. Останній раз отримали відмову весною 2005
року – названа причина: ділянка, яку громада запропонувала, вже зайнята. Пропозицій
від самої влади немає.
Релігійна громада УПЦ (МП) м. Чорткова Тернопільської області понад три роки не
може вирішити проблеми з отриманням земельної ділянки. Вірні подали владі кілька
своїх пропозицій, але всі вони були відкинуті. Натомість, міська рада запропонувала їм
дві інші ділянки – біля сміттєзвалища й на березі озера – від яких громада однозначно
відмовилася. Тому вірні збираються в приватному помешканні, що створює незручності
як їм самим, так і сусідам, які з цього приводу скаржилися в органи правопорядку.
Впродовж 12 років громада вірних Української Греко-Католицької Церкви в м. Ялті
(АР Крим) домагалася виділення землі під будівництво храму. 22 травня 2005 року, після
позитивного рішення Ялтинської міської ради, було освячено землю, на якій незабаром
постане храм Божий. Однак радість громади була недовгою. У засобах масової
інформації Криму було розповсюджено відкритий лист групи мешканців Ялти, які
висловлювалися „проти виділення земельної ділянки і будівництва греко-католицьких
(уніатських) культових споруд на території Великої Ялти”. Після цього рішення про
виділення земельної ділянки було оскаржено до адміністративного суду, хоча й
безуспішно.
П’ятий рік Церква Християн Віри Євангельської України намагається отримати
земельну ділянку під будівництво центрального офісу в столиці. Нині Київська міськрада
розглядає один із варіантів у мікрорайоні Святошино. І хоча рішення про виділення
ділянки ще не прийнято, вже проводяться акції протесту проти можливого будівництва.
Як повідомили РІСУ в інформаційній службі Церкви ХВЄ України, згадана ділянка,
площею 0,3 га на вул. Відпочинку, 5, є третім варіантом, запропонованим міською
владою Києва. Перший варіант, запропонований столичним управлінням у справі
земельних ресурсів, під час збору необхідних погоджувальних листів був відхилений
райдержадміністрацією, бо там мав будуватися багатоповерховий будинок. Більше того,
поряд будується православний храм. Другий варіант, запропонований Церкві ХВЄ, теж
після проведення великого об’єму роботи та витрачення немалих коштів релігійною
громадою, був відхилений екологічною службою, бо там ростуть ще не дуже старі сосни.
Доля останньої із запропонованих ділянок вирішується Київміськрадою. Тут планується
побудувати Духовний центр для координації діяльності більше ніж 2000 громад Церкви
ХВЄ України.
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Труднощі з отриманням землі під будівництво культової споруди (Залу Царств)
мають свідки Єгови. Впродовж 2005 календарного року свідками Єгови було подано 245
заявок до місцевих органів влади на виділення земельних ділянок. З них до розгляду
було прийнято 238 заявок, з яких лише в 58 випадках Свідкам було дано дозвіл на
оренду землі. Решта 50 заявок знаходяться все ще в процесі розгляду, і правдоподібно у
більшості з цих 50 заявок буде відмовлено. Решта 130 прохань були не задоволені з
наступних причин, указаних владою: 82 – немає вільних або підхожих ділянок, 28 –
відмовлено без пояснення причин, 14 – брак голосів депутатів через релігійну
нетерпимість, 4 – усі земельні ділянки виставлено на конкурс, 1 – будівля не вписується
в місцеву архітектуру, 1 – влада не хоче змінювати цільове призначення землі.
Вищезгадані 58 випадків надання землі не означають, що місцеві релігійні громади
можуть відразу розпочати будівництво. Тепер їм у середньому буде потрібно два роки,
щоби зібрати 63 дозволи від контролюючих органів влади, щоби почати будівництво.
Сама побудова не буде довгою, – приблизно півтора місяця. Але потім потрібно буде
знову від одного місяця до одного року, щоби отримати п’ять дозволів для здачі споруди
в експлуатацію. Лише після цього можна починати використовувати зал як культову
споруду.

6. Релігійна освіта
Релігійна освіта, тобто можливість вільно навчати та навчатися вибраної релігії,
становить невід’ємний елемент права на свободу релігії та віросповідання. Крім цього,
право на релігійну освіту базується на праві кожного на розвиток власної особистості та
праві на освіту. І врешті, релігійна освіта – це невід’ємне право батьків виховувати та
навчати своїх дітей відповідно до власних переконань.
Згідно з Конституцією України, законом „Про свободу совісті та релігійні організації”
та законом „Про освіту”, в Україні „школа відокремлена від церкви”. У Конституції
(частина 3 статті 35) лаконічно стверджено: «Церква і релігійні організації в Україні
відокремлені від держави, а школа – від церкви».
Можна з упевненістю стверджувати, що в 2005 році питання, пов’язані з релігійною
освітою, мали найбільший медійний і суспільний резонанс.
Можна визначити наступні основні дві проблеми в сфері релігійної освіти:
1) включення вивчення релігії або релігійної етики до програми загальноосвітніх
державних шкіл;
2) визнання вищої релігійної освіти (богослов’я) та акредитації відповідних освітніх
закладів.
Включення вивчення релігії або релігійної етики до програми
загальноосвітніх державних шкіл
Дане питання, незважаючи на дискусію, що виникла цього року, виникло ще в 1992
році. Саме тоді в загальноосвітніх навчальних закладах Львівської, Тернопільської та
Івано-Франківської областей рішеннями органів місцевого самоврядування було введено
експериментальний предмет за вибором "Основи християнської моралі".
Станом на 26 липня 2005 року за даними обласних та міських управлінь освіти
предмети духовного спрямування ("Християнська етика", "Християнська культура",
"Основи православної культури Криму", "Основи мусульманської культури Криму" тощо)
вивчаються в Автономній Республіці Крим, 17 областях України, містах Києві та
Севастополі загалом у 4020 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 19,4 %
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від загальної кількості. Відповідно, вивченням цих предметів охоплено близько 356 000
учнів, що складає 7 % від загальної кількості.12
Міністерство освіти і науки Наказом № 349 від 9 червня 2005 року зобов’язувалося в
рамках заходів з виконання Програми Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”
розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальну
середню освіту" (щодо створення умов для вивчення учнями світської етики у
навчальному процесі та релігійної (християнської) етики у недільних школах), проте
даний закон так і не потрапив до парламенту.
Після заяви Президента України про необхідність впровадження в школи «етики
віри», Міністерство освіти намагалося з вересня 2005 року включити до програми
обов’язковим предметом етику.
Однак, представники релігійних організацій виступили проти такої підміни понять.
Низка організацій зробили конкретні кроки, щоб привернути увагу громадськості та
зрушити з місця вирішення проблеми13.
Потрібно зазначити, що думки щодо релігійної освіти в школах розійшлися. Частина
представників релігійних та громадських організацій наполягала на включенні до
програми державних шкіл такої християнської етики, що базувалася би на біблійній
основі без елементів культурних традицій, які внесли би міжконфесійну напругу. Крім
того, виразно зазначалося, що викладання даного предмету повинне вестися
обов’язково на факультативній основі, щоб не порушувати прав інших релігійних чи
атеїстичних груп. Таку концепцію поділяли: більшість протестантських Церков,
Українська асоціація релігійної свободи, аналітики Центру Разумкова. Дещо іншою була
пропозиція деяких представників т.зв. традиційних Церков. По-перше, курс християнської
етики повинен базуватися саме на вивченні релігійно-моральних традицій, властивих
українському народу. По-друге, бажано зробити цей предмет обов’язковим, щоб діти й
інших релігійно-національних традицій могли ознайомитися зі звичаями, які лежать в
основі культури України14.
На виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 р. № 1-1/657 щодо
подолання морально-духовної кризи суспільства Міністерством освіти і науки України
була створена спеціальна комісія для розроблення змісту нових факультативних курсів з
етики віри та релігієзнавства. До її складу увійшли відомі вчені-філософи, педагоги,
вчителі та представники різних християнських конфесій.
Водночас з метою дотримання статті 35 Конституції України щодо "права кожного на
свободу світогляду і віросповідання" Міністерством освіти і науки видано наказ № 435 від
26 липня 2005 року, яким передбачено надати батькам право вибору вивчення дітьми,
починаючи з 2005/2006 навчального року, предмета "Етика" у 5–6 класах, або
факультативних курсів морально-етичної проблематики, що апробуються в регіонах.
Наприклад, "Основи православної культури", "Християнська етика", "Християнська
культура", "Основи мусульманської культури Криму" тощо. Наказом також передбачено,
що у загальноосвітніх навчальних закладах може одночасно вивчатися предмет "Етика"
та факультативний курс морально-етичного спрямування.15
При цьому слід зазначити, що факультативні заняття – це додаткові заняття, які
організовуються для розширення та поглиблення знань з певної галузі відповідно до
інтересів школярів та бажання батьків. При цьому батьками на ім'я директора
загальноосвітнього навчального закладу пишеться заява щодо вибору факультативного
курсу. Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів
12

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2005 року № 437.
Інтерв’ю з Петром Гануличем, генеральним секретарем Української асоціації релігійної свободи. //
http://www.risu.org.ua/ukr/religion.and.society/interview/article;6615/
14
Детальніше у номері „Національна безпека і оборона”, №8 (68) 2005, присвяченому дискусії щодо релігійного
навчання і виховання в Україні // http://uceps.org/additional/NSD68_ukr.pdf
15
Лист Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005 р. № 1/9-436
13
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за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 учнів,
сільської місцевості – 4 учні (наказ МОН № 128 від 20 лютого 2002 року). Групи
комплектуються з одного або паралельних класів. Факультативні курси, як правило,
короткотривалі і розраховані на 30 – 35 годин на рік. Рівень навчальних досягнень учнів з
факультативних курсів морально-етичної проблематики не оцінюється. Навчальні
програми та посібники факультативних курсів погоджуються відповідною науковометодичною комісією Міністерства освіти і науки України, у даному випадку – комісією з
етики. Викладають ці курси викладачі середніх шкіл, які мають документ про
проходження відповідної курсової підготовки на базі інститутів післядипломної
педагогічної освіти.
Видається, що позиція МОН є правильною, проте, на жаль, вона була визначена
чітко лише цього року. Віддаючи переважне право батькам вирішувати питання
релігійної освіти своєї дитини, МОН усунула можливість нав’язування релігійних поглядів
у школах, що відповідає в цілому міжнародним стандартам у сфері прав людини та
Конституції України. Також є позитивним більш чітке визначення предмету
факультативних занять з релігійної освіти та процедури проведення таких занять.
Визнання вищої релігійної освіти (богослов’я) та акредитація відповідних
освітніх закладів
У питанні гарантій права на вищу релігійну освіту позитивним зрушенням можна
вважати наказ № 363 Міністерства освіти України від 16 червня 2005 р., яким врешті
затверджено зміни до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями, які були прийняті Кабінетом Міністрів України ще 24 травня
1997 р. Таким чином, до розділу „Гуманітарні науки” в напряму підготовки „Філософія”
введено спеціальність „Богослов’я (Теологія)” трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів:
"бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". Очевидно, на черзі затвердження відповідних
навчальних програм та акредитація богословських закладів.

7. Застосування ідентифікаційних номерів
Положення українського законодавства щодо введення ідентифікаційних номерів із
метою обліку фізичних осіб-платників податків прямо не обмежують свободу релігій та
віросповідання, проте це питання залишається важливим для багатьох віруючих
окремих релігійних організацій.
На спеціальних слуханнях „Свобода совісті й ідентифікація особи” у парламенті в
2005 році знову було обговорено питання обов’язковості ідентифікаційних номерів у
контексті права на релігійну свободу та прийнято відповідні рекомендації (постанова
№ 2965 від 6 жовтня 2005 р.). У минулій доповіді ми вже достатньо детально описували
цю ситуацію. На зазначених вище парламентських слуханнях було ухвалено, що, з
одного боку, паспортна система обліку порушує цілісність та ефективність
автоматизованого банку даних Державного реєстру, але з іншого, положення про
єдину інформаційну систему повинні бути узгоджені з нормами Конвенції про захист
особи в зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних. У зв’язку із цим було
рекомендовано, зокрема: якнайшвидше розглянути проект закону „Про зміни до закону
про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових
платежів” (щодо права відмовитись від ідентифікаційного номера), реєстраційний
№ 3711-1 від 8 жовтня 2003 р., та ратифікувати вищезазначену Конвенцію. Одним із
пропонованих альтернативних способів обліку була літерна або символьна форма
коду.
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Верховний Суд України по справі № 6-19685кс03 за скаргами П. та К. на
неправомірні дії державної податкової інспекції в м. Чернігові ухвалою від 17 серпня
2005 року постановив, що особа має право відмовитися від уже присвоєного їй
ідентифікаційного номера:
„Відповідно до ст. 5 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб –
платників податків та інших платежів" до державного реєстру не вноситься
інформація про осіб, котрі через свої релігійні переконання відмовляються прийняти
ідентифікаційний номер і офіційно повідомили про це відповідні органи. Закон не
передбачає обмежень застосування згаданої норми щодо осіб, яким ідентифікаційний
номер уже було присвоєно.”

8. Релігійна нетолерантність
і розпалювання міжрелігійної ворожнечі
Відповідно до статті 37 Конституції України заборонене утворення і діяльність
політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані,
зокрема, на „розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі”.
У 2005 році було зафіксовано певне зростання як фактів релігійної нетолерантності,
так і прикладів покращення міжконфесійного клімату в державі.
З іншого боку, у державі зросла кількість міжконфесійних конфліктів, підставою в
більшості з яких була відсутність чіткої впорядкованості в сфері майнових питань. Можна
також виділити ті випадки релігійної нетолерантності, які носять церковно-канонічний,
ідеологічно-світоглядний чи національно-релігійний характер. До них можна віднести
непорозуміння між Православними Церквами; православно-католицькі, православномусульманські конфлікти і протистояння на рівні „традиційні – нетрадиційні” конфесії;
антисемітизм. Окремо необхідно згадати про факти нагнітання релігійної
нетолерантності на публічному рівні в ЗМІ, освітньому процесі чи діяльністю певних
організацій. Подекуди релігійна нетолерантність переростає в акти вандалізму.
Держава у свою чергу взагалі часто усувається від вирішення цих проблем. А
правоохоронні органи не в змозі забезпечити безпеку осіб та культового майна не
домінуючих релігійних організацій. За 2005 рік, незважаючи на численні факти, не було
покарано жодної особи за розпалювання релігійної ворожнечі або за різкі вираження
нетолерантності у вигляді пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Хоча
було притягнуто до кримінальної відповідальності 479 осіб за наругу над могилою
(стаття 297 Кримінального кодексу України).
Приклади релігійної нетолерантності в міжконфесійних відносинах
Одним з основних вогнищ нетолерантності стали міжправославні відносини,
насамперед, між УПЦ (МП) і УПЦ КП. Крім взаємних звинувачень у неканонічності чи
непатріотичності, представники кожної із цих Церков використовували свої впливи на
владу, місцеву чи центральну, для обмеження діяльності іншої. Так донедавна, маючи
абсолютний вплив на регіональну владу в південно-східних областях, представники УПЦ
(МП) перешкоджали діяльності УПЦ КП й інших конфесій. І після зміни влади вони
намагалися продовжувати таку політику. Хоча нині можна спостерігати й зворотну
реакцію – спроби використати своїх прихильників при новій владі представниками інших
конфесій для тиску на громади УПЦ (МП).
У зв’язку з візитом наприкінці травня 2005 р. у Донецьку область Предстоятеля УПЦ
КП Патріарха Філарета, який є основним об’єктом нападів ЗМІ й організацій УПЦ (МП),
група священства і віруючих Донецько-Горлівської єпархії УПЦ (МП) звернулася з
відкритим листом до керівників Донецького регіону, у якому говориться, що візит цей
„носить політичний характер з метою спровокувати й посилити міжконфесійну
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ворожнечу”. Автори листа просять представників влади утриматися від офіційних
зустрічей з владикою Філаретом.
Прес-служба Донецької єпархії УПЦ Київського Патріархату повідомила, що в ніч з 5го на 6-е липня 2005 року було вчинено акт вандалізму на місці будівництва
Кафедрального собору Святого апостола Андрія Первозванного в місті Донецьку.
„Невідомі” особи зламали та викрали святий хрест, який був освячений Патріархом
Київським і всієї Руси-України Філаретом 30 травня 2005 року під час його візиту в
Донецьку єпархію. Прес-служба єпархії УПЦ КП нагадала, що цьому освяченню
намагалися чинити перешкоди певні політично-релігійні кола на чолі з політиком О.
Базилюком, головою Слов’янської партії, яка прикриваючись гаслами на захист
Московського Православ’я в Україні, намагається дестабілізувати міжрелігійний клімат у
Донбасі. “Подібні акти вандалізму, – йдеться у заяві прес-служби Донецької єпархії УПЦ
(КП), – стають своєрідною сумною „традицією” для Донеччини… і, на жаль, деякі
державні чиновники потурають цим процесам у нашому регіоні, використовуючи такі
поняття, як відділення Церкви від держави, на користь виправдання подібних дій
релігійних фанатиків Московського Патріархату, забуваючи, що такі дії є не виявом
релігійних почуттів, а справжнім хуліганством”16.
Ще більш гострою виявилася ситуація в Одеській єпархії УПЦ (МП). Православній
громаді с. Каменське Арцизького району Одеської обл. надійшла з єпархіального
управління вказівка добровільно передати свій храм у власність єпархії. Це викликало
обурення громади на чолі зі священиком Василем Время. На своїх зборах в присутності
голови і секретаря сільради громада прийняла рішення перейти під юрисдикцію УПЦ КП,
а єпископ Одеський УПЦ КП Яків (Макарчук) звернувся до влади з проханням не
допустити силового захоплення храму в с. Каменське представниками єпархії УПЦ (МП).
У відповідь єпархіальна рада Одеської єпархії УПЦ (МП) поширила заяву, у якій
звинуватила о. Время в порушенні церковного статуту та місцеву владу у втручанні у
внутрішньоцерковні справи. Священика було позбавлено сану, а від влади вимагалося
не перереєстровувати статут громади с. Каменське. Як повідомив РІСУ о. Василь, на
нього й надалі чиниться тиск з боку представників керівництва єпархії УПЦ (МП). Він
також зазначив, що в Одеській області представники УПЦ (МП) перешкоджають
відродженню парафій Бессарабської православної митрополії в складі Румунського
Патріархату, яка існувала на цій території до Другої світової війни.
У західних областях і надалі виникають конфліктні ситуації у православно-грекокатолицьких відносинах. В основі абсолютної більшості з них лежить майнове питання і
загалом вони не впливають на міжконфесійні відносини в регіоні, хоча й творять
осередки релігійної нетолерантності.
Настоятель Хрестовоздвиженського собору УПЦ (МП) в Ужгороді о. Димитрій Сидор
виступив проти будівництва в місті двох храмів УГКЦ. Особливо його потурбувало те, що
один із запланованих храмів буде розташований поруч із собором УПЦ (МП), що він
назвав «агресивними діями греко-католиків щодо православного населення».
Чи не найбільш яскравим прикладом релігійної нетолерантності в православнокатолицьких відносинах став виступ керівництва Московського Патріархату й УПЦ (МП)
проти перенесення центрального офісу Глави УГКЦ до Києва в серпні 2005 року.
Керівництво Московської Патріархії заявило, що це є недружній щодо православних
віруючих акт, приклад католицького прозелітизму на православній території, який
призведе до загострення православно-католицьких відносин. Деякі прицерковні
організації і близькі до них політичні сили, як Союз православних громадян,
Прогресивно-соціалістична партія і Політична партія «Братство» провели ряд заходів
проти перенесення Глави УГКЦ до Києва, де будується центральний собор цієї Церкви, у
16
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V. СВОБОДА РЕЛІГІЙ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
т.ч. під час Богослужіння з нагоди переїзду Верховного Архієпископа кардинала
Любомира Гузара.
Й надалі спостерігаються випадки нетолерантності між т.зв. традиційними та новими
релігійними рухами, у т.ч. християнськими. Переважно це є спонтанною реакцією на
появу своєрідної конкуренції. Особливо це важко переживають православні віруючі і
духовенство, для яких звичною з радянських часів стала моноконфесійність.
Голова Всеукраїнського Православного Братства Валентин Лукіяник від імені
православної громадськості висловив занепокоєння з приводу намірів релігійної
організації „Посольство Боже” організувати 12 червня багатотисячну акцію на Майдані
Незалежності і закликав не допустити цієї акції. Він нагадав про те, що ще 20 травня 2002
року до Держкомрелігій надійшла інформація з Адміністрації Президента України, згідно з
якою пастор цієї релігійної організації громадянин Нігерії Сандей Аделаджа займається на
території України деструктивною діяльністю. „Ми вважаємо, що здійснення в центрі
столиці масових акцій організацією, діяльність якої викликає в суспільстві занепокоєння в
зв'язку з маніпуляцією її лідерами свідомістю громадян України, – це шлях до ускладнення
як релігійної, так і суспільної ситуації в країні,” – сказано в зверненні голови ВПБ.
У декількох випадках окремі свідки Єгови під час релігійного служіння зазнали
брутального поводження зі сторони недружніх господарів помешкань. Оскільки такі дії є
злочином, вчиненим проти особи, кожна людина сама приймає рішення про те, чи
вдаватися до юридичного захисту, чи ні. В одному випадку священик місцевої церкви
брутально побив групу свідків Єгови. Порушник причинив «тілесні ушкодження
середнього ступеня» і такі дії класифікуються як кримінальний злочин. Проте
відповідальні органи з великою неохотою розслідують такі випадки. У вищезгаданій
справі вони відмовили відкрити кримінальну справу та розслідувати її за статтею 161
Кримінального Кодексу України (розпалювання релігійної ворожнечі). За фактом такої
відмови подано позов до суду.
У відкритому листі до духовенства, пасторів, Президента та всього українського
народу від 16 листопада від імені Української Міжцерковної Ради, яка складається з
представників різних християнських, переважно протестантських Церков, єпископ
Володимир Гарбар висловив своє занепокоєння рішенням Вінницької міської ради про
виділення землі для побудови капища „Єдиному богу всесвіту – Дажбогу”. „Для всіх нас є
очевидним той факт, що ми, які проголосили себе християнським народом, не змогли
позбавитися від цілої маси язичницьких традицій. Наявність ідольського капища – це не
просто побудова якоїсь споруди, це не просто будинок розпусти, це місце духовної
розпусти. Закликаємо всі Церкви скористатися тою духовною владою, котрою наділена
Церква, молитовно об’єднатись, щоб не допустити того прокляття, яке може впасти на
нас за духовну розпусту народу”, – сказано в зверненні.
У 2005 році створено греко-католицьку громаду в м. Євпаторія (АР Крим). Не маючи
власного храму, вони орендували приміщення спочатку в єдиній у місті українській
бібліотеці, а пізніше в бібліотеці курортної поліклініки. Як розповідає священик Богдан
Костецький, за півроку існування громада зросла в кілька разів. Під час Йорданських
свят 2006 року о. Богдан зі членами громади був запрошений освятити приміщення
школи №13. А на другий день директора Ольгу Олексіївну Тимошенко викликали у
міськвно і попередили: якщо вона ще хоча би раз запросить до школи уніатського
священика, то буде звільнена з роботи. З гіркотою отець Богдан розповідає також про те,
що всі вивіски про діяльність УГКЦ у місті зривають.
У 2005 році, на думку єврейських організацій, в Україні зросла кількість антисемітських
виступів та виявів нетолерантності до представників юдейського віровизнання. Зафіксовано
кілька випадків вандалізму щодо юдейських будинків молитви (переважно антисемітські
написи на стінах).
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В Умані, місці, куди щорічно з’їжджаються для релігійного паломництва євреї з усіх
країн світу, щоб вклонитися могилі рабина Нахмана, 4 серпня стався інцидент. Народний
депутат Петро Кузьменко разом із судовими виконавцями спробував забрати найбільшу
не тільки в Черкаській області, в Україні, але й у всій Європі синагогу на 5 тисяч місць. У
зв’язку із цим, президент Всеукраїнського єврейського конгресу та Об’єднаної єврейської
громади України Вадим Рабинович звернувся до Генерального прокурора України
Святослава Піскуна з проханням „не допустити осквернення почуттів віруючих і
терміново взяти під особистий контроль цей інцидент в Умані”. Конфлікт стався через те,
що Фонд рабина Нахмана, якому належить синагога, заборгував фірмі „Шанс”, яка
належить П. Кузьменку, 2 млн. доларів. Крім того, юдеї жаліються, що П. Кузьменко
протягом років намагався спекулювати на паломниках, які щороку прибувають, щоб
відвідати могилу великого рабина.
Увечері 28 серпня група молодих бритоголових людей у центрі Києва жорстоко
побила одного зі студентів єшиви (юдейської школи) при Центральній синагозі Бродського
Мордехая Моложенова. Йому завдали численні удари ногами та битими скляними
пляшками. Через особливу увагу до цього злочину Міністерства внутрішніх справ
підозрювані у вчиненні нападу доволі швидко були затримані. Ця подія викликала
бурхливу реакцію єврейської громадськості в Україні та світі. Вадим Рабинович,
коментуючи подію, назвав цей факт „волаючим злочином на расистській основі”. Він не
вважає його випадковим, а пов’язує зі зростаючим, за його словами, поширенням
фашистської пропаганди в столиці України. „Відкрито пропагуючи расову й національну
ненависть, розпалюючи міжнаціональну незгоду, вільно продаються сотні газет та
журналів фашистського толку”. Серед таких видань В. Рабинович назвав журнал
„Персонал”, газети „Персонал-плюс”, „Українська газета-плюс”, „Ідеаліст” та інші. Також
крайню стурбованість інцидентом висловило посольство Ізраїлю. „Мене в саме серце
вразила ця історія. Ми всі маємо докласти зусиль, щоб подібні випадки стали
неможливими”, – наголосив Віктор Ющенко, коментуючи інцидент з побиттям студента
юдейської школи в центрі Києва. Він підкреслив, що українська влада сьогодні повинна
відстоювати принципи поваги до людей всіх культур, національностей та релігій.
Інші приклади релігійної нетолерантності та розпалювання релігійної
ворожнечі
У 2005 році не виявлено багато публікацій у друкованих ЗМІ, які містять ознаки
релігійної нетолерантності. Більшість з них – це статті антисемітського змісту.
Експерти Інституту релігійної свободи говорять про небезпеку трансляції на території
України телевізійних програм та публікацій матеріалів у пресі, які розпалюють релігійну
ворожнечу та призводять до суспільного протистояння на релігійній основі. На кількох
загальнонаціональних та регіональних телеканалах було показано подібні відеофільми
та репортажі, зокрема, у програмі «Чорний квадрат» на ТРК «Київ»; програмі «Цілком
таємно. Секти» на СТБ; фільмі «Замах на свободу» (створений громадською організацію
«Спілка захисту сім’ї та особистості», м. Київ); фільмі «Релігія. Політика. Екстремізм»
(створений Дніпропетровським Центром допомоги жертвам деструктивних культів
«Діалог») тощо. Однак належної реакції з боку державних контролюючих органів не було,
тому не можна виключати можливість підготовки наступних фільмів і телепрограм, які
пропагують релігійну нетерпимість та вороже ставлення до людей за ознакою релігії.
Публікації, що можна кваліфікувати як розпалювання релігійної ворожнечі,
з’являються переважно в регіональній пресі (наприклад, «Українська газета. Русский
вариант» у м. Києві, газета «Деловые новости» у м. Херсоні, газета «Ровеньковские
вести» у м. Ровеньки Луганської області, газета «Донецкие новости» у м. Донецьку тощо)
або виданнях політичних партій, насамперед проросійських і лівих чи крайньоправих
політичних сил. Серед них варто згадати газети „Крымская правда” та деякі інші
проросійські видання Криму, які постійно нагнітають антимусульманську атмосферу.
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Зросла кількість нетолерантних публікацій в електронних ЗМІ. У цьому плані
особливою нетерпимістю відрізняється сайт організації „Единое Отечество”
(www.otechestvo.org.ua), яку, як і Союз православних громадян України, очолює Віктор
Кауров. На цьому сайті постійно публікуються матеріали, які можна трактувати як такі,
що ображають почуття вірних багатьох конфесій, насамперед, УПЦ КП, УГКЦ, і
нагнітають релігійну нетерпимість.
Важливим фактором виховання релігійної толерантності має бути школа. Проте
часто в ній якраз і виявляються історичні чи побутові прояви нетерпимості до
представників інших конфесій. Так, прокуратура Кіровоградської області порушила
справу проти вчителя Несватківської загальноосвітньої школи за пропаганду
антисемітизму й релігійної нетерпимості.
Навчальний план та програма курсів підвищення кваліфікації вчителів з основ безпеки
життєдіяльності17 передбачає в розділі „Безпека інформаційного простору. Сучасна
інформаційна система” викладання інформації про релігійні секти, хоча законодавство не
передбачає такого терміну й, відповідно, у даному розрізі частіше всього наперед
нав’язується власне розуміння цього поняття, що часто несумісне з концепцією свободи
релігій та віросповідання й рівністю всіх релігійних організацій. Пізніше, вчителі шкіл
передають цю інформацію учням у середніх школах.
Випадки вандалізму
Вандалізм є одним з найбільш поширених прикладів силового вираження релігійної
нетолерантності та нетерпимості в суспільстві.
На постійні випадки вандалізму жаліється вірменська громада у Львові. За словами
настоятеля громади о. Тадеоса Ґеворґяна, біля їх храму, який є головним собором
Вірменської Апостольської Церкви в Україні, постійно відбуваються акти вандалізму:
невідомі розбивають пляшки і вікна, ламають загородження. Правда, як зазначає отецьнастоятель, останнім часом вандали вже не розписують ззовні стіни храму, як це було
колись. Громада не може собі дозволити платну охорону, тому вона звертається до
влади про захист, тим більше, що вірменський собор є однією з найцінніших пам’яток
історико-архітектурного заповідника Львова.
Працівники лікарні в м. Чорткові (Тернопільська обл.) перекопали стародавній
єврейський цвинтар, розташований на прилеглій до лікарні території, з тим, щоб
використовувати цю ділянку як сад. Це було зроблено, незважаючи на те, що кладовище
зареєстроване як пам’ятка історії. Цей цвинтар є одним із найстародавніших єврейських
поховань у Чорткові, датоване початком XVII століття. За словами Якова Баранова,
провідника єврейської спільноти Чорткова, серед похованих є засновник хасидського
руху Чорткова рабин Давид Моше Фрідман, тому кладовище є місцем паломництва
юдеїв.
Як повідомили в Управлінському бюро релігійної організації Свідків Єгови в Україні,
зафіксовано 34 випадки вандалізму щодо їхнього майна. Зазвичай, вони пов’язані з
молодими людьми, які жбурляли різні предмети в місцеві культові споруди та пошкодили
їх. У деяких випадках такі молодики перебували в стані алкогольного сп’яніння. В інших
випадках це було зроблено з причини релігійної нетерпимості.
У ніч з 18 на 19 червня невідомі вимазали мазутом фронтон католицького храму св.
Йосипа, що по вулиці Декабристів у Миколаєві. Це не перший випадок осквернення
католицьких святинь на півдні України, – повідомила прес-служба ОдеськоСімферопольської єпархії РКЦ. У ніч перед похороном Папи Івана Павла ІІ храм св.
Йосипа закидали яйцями. Подібний акт вандалізму був вчинений тоді ж в Ізмаїлі
Одеської області. „Мене турбує, що це вже не перший випадок агресії проти Католицької
Церкви в Миколаєві цього року, – сказав єпископ Одесько-Сімферопольський РКЦ
17

Лист Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2000 року № 1/9-315.
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Броніслав Бернацький. – Мене дивує також, що влада Миколаєва практично не реагує
на ці хуліганські витівки, спрямовані проти наших віруючих”. Єпископ Бернацький
звернувся з відповідною заявою до голови Миколаївської облдержадміністрації
Олександра Садикова.
На масиві „Сонячний” м. Тернополя невідомі розіп’яли чорне кошеня і осквернили
ікону. Паперову ікону прибили до дерева величезним цвяхом. Очі Ісуса викололи, образ
замалювали червоною п’ятикутною зіркою в колі, під малюнком написали три шістки, що
підтверджує версію, що це справа рук сатанистів.
Великі написи антисемітського характеру з'явилися в середині липня на двох
головних синагогах Дніпропетровська – Малій і Центральній.
У Києві осквернено центр громади реформованого юдаїзму „Га Тіква”. Біля входу до
центру 13 червня 2005 року було виявлено антисемітські написи, свастику та малюнок
повішеної Зірки Давида. Поряд був також напис, у якому Президента Віктора Ющенка
називали ворогом України.
У Донецьку вночі невідомі розбили 27 вікон у храмі Сергія Радонежського УПЦ (МП).
Зранку 19 листопада загорілася тимчасова дерев’яна каплиця, розташована на
будівельному майданчику собору УГКЦ у Києві. На думку громади, це був умисний
підпал, на що вказують певні факти. Відкрито кримінальну справу.
Міліція займається розслідуванням акту вандалізму на мусульманському кладовищі
в селі Калинівка Чорноморського району, де невідомі зловмисники осквернили декілька
могил. До розслідування підключилося місцеве відділення СБУ. Як повідомив голова
Чорноморського регіонального меджлісу кримських татар Велі Ібраїмов, інцидент
відбувся в ніч з 30 на 31 серпня. Вандали повалили вісім надгробних пам’ятників, а деякі
з них цілком зруйнували. Крім того, на стіні молитовного будиночка, розташованого на
території кладовища, у ту ж ніч з’явився видряпаний каменем образливий напис з
погрозами й нецензурною лайкою на адресу кримських татар. Самі кримські татари
думають, що те, що сталося на кладовищі – справа рук малолітніх зловмисників. „На
мою думку, це зробили діти, але під чиїмсь керівництвом, – уважає В. Ібраїмов. – На
такий висновок мене наштовхує та обставина, що вандали не торкнули більш міцні
пам'ятники, а повалили винятково ті, котрі були під силу навіть дітям”. Голова
регіонального меджлісу відзначив, що Чорноморський район до останнього часу
вважався одним із найбільш спокійних у Криму з погляду міжнаціональних конфліктів. „У
нас узагалі тихий регіон, і це – перший акт вандалізму в нашому районі, – говорить
Ібраїмов. – Але, очевидно, у тих, хто не хоче, щоб у нас усе було добре, руки доходять
вже й до окраїн Криму. Можливо, цими вандалами командував хтось із Сімферополя”.
„Працівникам правоохоронних органів ми сказали, що, якщо вони протягом 1-2 місяців не
знайдуть винних у тому, що сталося, ми самі їх знайдемо й покараємо, – додав Ібраїмов.
– Однак керівництво міліції і СБУ пообіцяло нам, що не закриє кримінальну справу по
даному факту, поки злочинці не будуть арештовані”.

9. Дискримінація за релігійною ознакою
Згідно зі статтею 24 Конституції, громадяни України мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками
релігійних та інших переконань. Заборона дискримінації релігійних організацій
конкретизується в статті 5 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”.
На початку 2006 року Україна ратифікувала Протокол № 12 Європейської Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод, яким встановлено загальну
заборону дискримінації, в тому числі й за ознакою релігії.
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Загалом в Україні важко відстежити випадки дискримінації фізичних осіб за
релігійними мотивами, з-за того, що ці люди часто не бажають скаржитися на своїх
кривдників або не розуміють наявності у них прав щодо заборони подібної дискримінації.
Дискримінація релігійних громад є достатньо поширеною. Приклади щодо
нетерпимості, розпалювання релігійної ворожнечі, процесу видачі земельних ділянок під
культові будівлі яскраво показують відмінності в ставленні до релігійних організацій у
залежності від їх віросповідання.
У законодавстві така дискримінація заборонена. Проте деякі нормативні акти
фактично встановлюють дискримінацію за релігійною ознакою.
Наприклад, це стосується питання оподаткування ПДВ. Ще 12 вересня 1997 року
Кабінет Міністрів України Постановою № 1010 затвердив Перелік культових послуг та
предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від
обкладання податком на додану вартість. УГСПЛ надіслало запит до його розробника,
Міністерства фінансів України, щодо неповноти даного переліку, оскільки ним враховано
лише культові послуги та предмети культового призначення, що належать виключно
християнським релігійним організаціям. Усі інші фактично залишилися поза цим
переліком.
Ситуація ускладнюється тим, що проблема не тільки в ПДВ. Відповідно до статті
7.11.7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” неприбуткові релігійні
організації мають право отримувати доход від культової діяльності. Оскільки в законі
такого визначення немає, Державна податкова інспекція застосовує поняття „культові
послуги” зі згаданого вище Переліку, до котрого, як ми вже згадували, не входить
значний перелік культових послуг нехристиянських організацій.
Таким чином, законодавством установлені дискримінаційні норми щодо
оподаткування релігійних організацій нехристиянського віровчення.
На запит УГСПЛ Міністерство фінансів відповіло, що даний перелік був
затверджений за результатом „розгляду пропозицій зацікавлених релігійних організацій”
та релігієзнавчої експертизи, яку здійснили спеціалісти-релігієзнавці і якими „вивчався
порядок надання релігійними організаціями культових послуг та використання предметів
культового призначення, можливий їх вплив на здоров’я та безпеку громадян тощо”.
Міністерство фінансів також зазначило, що даний перелік можна доповнити шляхом
здійснення релігієзнавчої експертизи віросповідної та культової діяльності відповідних
релігійних організацій.

10. Політична діяльність релігійних організацій
Найбільш чітка група підтримки з боку політичних сил сформувалася довкола УПЦ
(МП). До неї насамперед належать: Комуністична партія України (найстарший політичний
партнер УПЦ (МП)), Партія регіонів, Соціалістична партія України, Прогресивносоціалістична партія України (яка навіть сформувала блок з прицерковною організацією
Союзом православних громадян України) та інші. На сайті прес-служби УПЦ (МП) на чолі
з В. Анісімовим – www.pravoslavye.org.ua – час від часу з’являються повідомлення про
„релігійну” (насамперед захист канонічного православ’я) діяльність партій, які носять
відверто рекламний характер.
З осені 2005 року активізувалося залучення церковних структур УПЦ (МП) у виборчі
перегони. Причому, між деякими прицерковними організаціями розпочалась політична
боротьба, оскільки вони співпрацюють з різними партіями. Так, певна конкуренція
виникла між згаданим Союзом православних громадян, який підтримав блок лідера
прогресивних соціалістів Н. Вітренко і у списку якого лідер СПГ В. Кауров зайняв 10
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місце, та Союзом православних братств на чолі з В. Лукіяником, який займає 28 місце в
списку КПУ, а тому намагався подати, що УПЦ (МП) підтримує цю партію.
Також деякі духовні особи УПЦ (МП) зайняли місця у виборчих списках партій та
блоків. Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел (Саввін) очолив список Партії
регіонів (за лідера якої В. Януковича він дуже активно агітував на президентських
виборах 2004 року) до Одеської облради; також у цьому списку 5 місце посіла ігуменя
одного з православних монастирів УПЦ (МП). Священик Димитрій Сидор зайняв перше
місце в списку блоку Н. Вітренко до Закарпатської облради, він також зареєстрований
кандидатом на вибори мера м. Ужгорода. Проте в УПЦ (МП) не вбачають у виборах до
місцевих рад політичну діяльність. Так, в інтерв’ю „5” каналу о. Петро Зуєв (УПЦ МП)),
зокрема, сказав: „Я б хотів звернути вашу увагу, що є список до Верховної Ради, а є – до
місцевих органів влади. Якщо це стосується Верховної Ради, то, безумовно, це
політична діяльність. Що ж стосується місцевих рад, то у духовенства є багато проблем
на місцевому рівні, і один рік демократії в нашій країні не багато зрушив. Проблеми
залишилися. І очевидно духовенство, яке балотується, виправдовує свої дії тим, що,
таким чином, буде легше вирішувати конкретні справи”. Подібну думку можна було
почути й в інших конфесіях, зокрема, в УПЦ КП, де також представники духовенства
заявили про участь у виборах до місцевих рад. Так архієпископ Хмельницький Антоній
(Махота) проходить 5-м у списку блоку Костенка і Плюща до Хмельницької облради, а
місцеве духовенство цієї ж конфесії не відмовляється від участі у виборах до районної
та інших місцевих рад.
Комітет виборців України повідомив, що митрополит УПЦ МП у СпасоПреображенському соборі 6 січня на урочистій службі агітував за кандидата в мери від
блоку „Наша Україна”. При цьому сам він є кандидатом до обласної ради від Партії
Регіонів.
Загалом у списках партій та блоків до Верховної Ради, за даними Центральної
виборчої комісії станом на кінець січня 2006 року, зафіксовано 10 служителів релігійного
культу, переважно з неоп’ятидесятницьких спільнот.
Натомість, Нарада Української уніонної конференції, учасниками якої стали
адміністратори, керівники відділів Уніону, конференцій і місій Церви Адвентистів
Сьомого Дня прийняла звернення до членів АСД в Україні щодо участі в виборах. У
ньому наголошено на позиції Церкви АСД, яка полягає в „невтручанні в політичні
процеси та відокремленні Церкви від держави”. У документі також сказано, що члени
Церкви можуть брати участь у виборах. За кожним залишається право „на розумний
вибір у політичних питаннях чи підтримки якоїсь політичної партії”. Церква не засуджує
тих адвентистів, які запрошені до праці в уряді чи тих, що балотуються в якості
кандидатів на вибори, оскільки, як сказано в зверненні, „відчуття християнської
відповідальності може надихати людину на участь у різних суспільних організаціях,
орієнтованих на доброчинні, соціальні, просвітницькі, правозахисні цілі”.
Духовним особам з УГКЦ на церковному рівні категорично заборонено брати участь
у виборах до будь-якого рівня рад.
З іншого боку, політизованість церковних діячів подекуди викликає відверту
негативну реакцію з боку віруючих. Так, на адресу Державного департаменту релігій
надходили скарги з боку вірних Кам’янець-Подільської єпархії УПЦ (МП) на дії місцевого
єпископа Феодора (Гаюна), пов’язані із підтримкою останнім Партії регіонів на чолі з В.
Януковичем. Також у 2005 р. у деяких православних парафіях зафіксовано розколи
громад через незгоду частини віруючих з політичною агітацією в їх храмах і переходом їх
в іншу конфесію. Переважно в таких випадках доходило до гострої міжконфесійної
боротьби за право на храм і втручання влади та політичних сил (Рівненська,
Тернопільська, Чернівецька області).
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Руська Істинно-Православна Церква засудила практику використання Церкви в
політичних передвиборчих технологіях. Зокрема, вона вважає аморальним
„православний піар” партії „Союз” і її лідера, а також ставлять під сумнів достовірність
мощів святого Серафима Саровського, які партія „Союз” возить містами України.
Виборча комісія АР Крим довго розмірковувала перед тим, як реєструвати на
виборах до Верховної Ради АР Крим блок „За Януковича”, що був утворений
регіональним відділенням Партії Регіонів та партії „Руський блок”. Проблема була в
тому, що один з пунктів виборчої програми блоку прямо заявляв про „підтримку
канонічної УПЦ МП”. На думку членів комісії дане положення розпалює релігійну
ворожнечу, і тому комісія звернулася до компетентних органів за висновком.18 Після чого
блок був зареєстрований.

11. Висновки та рекомендації
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що на сьогодні залишається багато
проблемних питань у діяльності релігійних організацій, які потребують свого
законодавчого вирішення. На наше переконання, вирішення цих проблем може бути
більш швидким і ефективним через залучення представників релігійних організацій та
експертів до розробки урядових законопроектів і нормативних актів із питань свободи
релігії та віросповідання, чого до теперішнього часу майже не відбувалось. Така
співпраця дозволить вирішувати проблеми, які на практиці виникають у релігійних
організацій, та уникнути створення правових колізій і прийняття законодавчих змін, які не
покращують існуючу ситуацію.
Серед основних виявлених порушень релігійної свободи:
– недоліки чинного законодавства, яке регламентує свободу релігії та
віросповідання в Україні (орієнтація законодавства на права груп, а не на права особи,
ускладнена реєстрація релігійних організацій, дозвільна система для проведення
публічних акцій релігійними організаціями, відсутність чітких норм повернення
релігійного майна, відсутність пільг для суспільно-корисної діяльності релігійних
організацій тощо);
– неодноразові факти безпосереднього чи опосередкованого втручання
представників державної влади в міжконфесійні конфлікти на боці однієї зі сторін,
фаворитизування однієї з конфесій на шкоду іншим (Львівська, Тернопільська,
Рівненська, Чернівецька області);
– факти нетерпимості щодо представників інших конфесій, перешкоджання в
здійсненні релігійної діяльності (найчастіше, міжправославні конфлікти, православнокатолицькі суперечки, протистояння „традиційні–нетрадиційні” релігії), випадки
антисемітизму та вандалізму, діяльність організацій та осіб, які нагнітають релігійну
нетолерантність та ворожнечу;
– зволікання або відмови у виділенні земельних ділянок під будівництво для
релігійних громад (скарги з різних регіонів);
– затягування або відмови у переданні колишніх культових та інших приміщень,
конфіскованих у релігійних громад під час радянського режиму; самовільне захоплення
храмів інших громад (наприклад, майнові конфлікти переважно у західному регіоні,
проблеми з поверненням римо-католицьких костелів та інших приміщень в Одесі,
Севастополі, Києві, Житомирі та ін.);
– використання релігійних організацій чи релігійних чинників у політичних цілях,
зокрема, на виборах (Одеса, Київ, Закарпаття, АР Крим).
Також виявлено ряд позитивних зрушень у сфері дотримання релігійної свободи:
18

Дивіться в Інтернеті: www.interfax-religion.ru.

123

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
– значно активізувалася діяльність Всеукраїнської Ради Церков та релігійних
організацій (проведено ряд зустрічей, зокрема, з Президентом, та оприлюднені кілька
заяв);
– при більшості обласних адміністрацій створено міжконфесійні ради, які
допомагають у вирішенні актуальних справ, у т.ч. майнових, у сфері державноконфесійних відносин;
– певною мірою активізували свої дії щодо відстоювання власних прав, у т.ч. у
судах, самі релігійні організації;
– певне покращення є в здійсненні культової діяльності релігійних організацій в
армії.

Рекомендації:
1) Слід привести українське законодавство у відповідність до вимог статті 9 та 11
Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод у світлі судової
практики Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо забезпечення нейтралітету
держави, можливості релігійній громаді отримати статус юридичної особи та вільно
відправляти релігійні культи. При цьому доцільно використовувати Керівні принципи для
аналізу законодавства стосовно релігії чи віри, схвалені Парламентською асамблеєю
ОБСЄ та Венеціанською комісією у 2004 році.19
2) При розробці нової редакції закону про релігійні організації перенести акцент з
перевірки організації при реєстрації на моніторинг їхньої діяльності: відповідно скоротити та
спростити реєстрацію релігійних організацій, прирівнявши їх процедуру принаймні до
реєстрації об’єднань громадян.
3) Усунути дискримінацію при реєстрації статутів релігійних громад та чітко
визначити підстави відмови в реєстрації або скасування реєстрації статутів релігійних
громад.
4) Державні органи не повинні втручатися у внутрішньоцерковні справи, зокрема,
щодо створення єдиної помісної православної церкви, нав’язуванні певної єдиної
організаційної структури, захищати одну зі сторін у внутрішньоцерковному конфлікті
тощо.
5) Слід запровадити дієві механізми запобігання дискримінації за релігійною
ознакою, особливо в кримінально-виконавчій системі, соціальній сфері та сфері
трудових відносин. Також необхідно доопрацювати законодавство щодо оподаткування
релігійних організацій з метою усунення дискримінації організацій, що не належать до
християнського віровчення.
6) Правоохоронні органи повинні належно реагувати на випадки розпалювання
релігійної ворожнечі, вандалізму особливо з боку домінуючих релігійних організацій, та
суб’єктів, що здійснюють боротьбу з організаціями, що на їхню думку є сектами.
7) З метою усунення дискримінаційної адміністративної практики та конфліктів між
церквами прийняти чіткі правові норми щодо підстав, порядку та термінів повернення
культового майна церков. Також доцільно розробити детальний план повернення
культового майна з визначенням цих процедур у часі щодо кожного об’єкту. У разі
неможливості повернення такого майна можна передбачити надання певної компенсації,
зокрема, на будівлю нових культових споруд.
8) Місцевим органам влади слід переглянути прийняті ними правові акти, що
встановлюють дискримінаційні положення, а також додаткові, непередбачені законом
19
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обмеження права на свободу віросповідання при проведенні мирних зібрань, оренди
приміщень, виділення земельних ділянок та поверненні культових споруд. Слід чітко
законодавчо визначити загальні принципи виділення земельних ділянок під будівництво
культових споруд.
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VI. Свобода вираження поглядів

1

За даними Національної ради з питань телебачення і радіомовлення станом на 31
грудня 2005 року в Україні було зареєстровано 1268 телерадіоорганізацій (далі ТРО), з
них: 647 – телемовних ТРО; 524 – радіомовних ТРО ; 97 – телерадіомовних ТРО. При
цьому
в
Україні
існують
14
загальнонаціональних
телеканалів
та
12
загальнонаціональних радіостанцій. У країні також діють 783 кабельні мережі, послугами
яких користуються понад 4,7 млн. абонентів (загальна приблизна аудиторія понад 14,1
млн. глядачів).2
Станом на 13 жовтня 2005 року в Україні за даними Державного комітету з
телебачення і радіомовлення зареєстровано 22 794 періодичних видання, з яких: 9 948 є
загальнодержавної, регіональної або зарубіжної території розповсюдження та 12 846 –
місцеві. З 9948 друкованих ЗМІ, зареєстрованих на загальнодержавну сферу
розповсюдження: 3809 газет, 4626 журналів, 381 бюлетень, 77 альманахів, 816
збірників, 185 календарів, 54 дайджести. Переважну більшість друкованих періодичних
видань з місцевою сферою розповсюдження становлять газети: 10740 назв, журналів та
видань журнального типу – 2106.3

1. Огляд нового законодавства4
Альбер Камю писав: «Коли преса є вільною, вона може бути як доброю, так і
поганою, але коли преса контролюється, вона може бути тільки поганою».
Сформульована півстоліття тому, дана теза залишається слушною й дотепер.
Саме тому оцінювання змін в українському законодавстві у сфері свободи слова та
ЗМІ повинно відбуватися за таким критерієм – чи посилюють внесені зміни державний
контроль за діяльністю ЗМІ та обмежують свободу слова.
Основними тенденціями щодо правового регулювання діяльності ЗМІ та свободи
інформації в Україні, які спостерігались упродовж 2005 року стали: непослідовність і
незбалансованість законодавчої політики; неузгодженість нових законів із чинним
законодавством; ухвалення законів та інших нормативно-правових актів, які
послаблювали тиск на діяльність ЗМІ, а через деякий час прийняття зовсім протилежних,
навіть реакційних законодавчих актів.
Головними причинами цього є: відсутність єдиної політики в сфері законодавчого
регулювання діяльності засобів масової інформації; боротьба між різними політичними
силами, яка загострилась напередодні парламентських виборів; перманентні конфлікти
між законодавчою та виконавчою гілками влади; бажання певних регулюючих органів
перетягнути на себе максимальну кількість владних повноважень.
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Першими позитивними змінами в 2005 році щодо законодавчого забезпечення
свободи слова було прийняття 3 березня нової редакції Закону «Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення».
Закон посилив гарантії незалежності регулюючого органу в сфері телебачення і
радіомовлення. Більш демократичною стала процедура формування тієї частини
Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення, члени якої призначаються
Верховною Радою України. Відповідно до внесених змін громадські інститути зможуть
приймати більш активну участь у призначенні членів Національної Ради. Також у законі
значно підсилені норми, які покликані забезпечувати відкритість її діяльності.
Однак, у той самий час, певні положення Закону не можна назвати прогресивними.
Так, Закон не передбачає можливість вносити представниками ЗМІ пропозицій щодо
кандидатур на посаду членів (члена) Національної Ради, які призначаються
Президентом України. Слушним є також зауваження Інституту Медіа Права, що „…норма
Закону, згідно з якою після розгляду звіту Національної Ради з питань телебачення та
радіомовлення Верховна Рада або Президент матимуть право відправити у відставку її у
повному складі, суттєво ускладнює перспективи незалежності Національної ради… така
норма, суперечить європейським стандартам”.
Серед змін, які полегшили життя телерадіокомпаній, є, насамперед, виключення
права Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення тимчасово (строком
до двох місяців) зупиняти дію ліцензії телерадіокомпаніям (стаття 32 нової редакції
закону та стаття 21 раніш діючої редакції), нормативне регулювання процедури розгляду
певних питань в Нацраді, чого до цього часу фактично не існувало.
Утім, прийняття згаданого Закону про Національну раду без внесення відповідних змін
до Закону «Про телебачення та радіомовлення» створило колізію між окремими нормами
цих законів. Зокрема, Національна Рада була позбавлена права тимчасово зупиняти дію
ліцензії, але відповідно до статті 5 Закону «Про телебачення і радіомовлення» за нею це
повноваження зберігалось. Лише восени після прийняття змін до закону про телебачення і
радіомовлення колізії були усунуті.
Кроком назад у гарантуванні свободи інформації стало прийняття Міністерством
транспорту та зв’язку Наказу „Про затвердження Порядку проведення державної
реєстрації електронних інформаційних ресурсів” (№ 153 від 27 квітня 2005 року). Даний
Наказ не відповідав міжнародним стандартам у сфері свободи слова і став спробою
влади встановити контроль за українськими Інтернет-ресурсами, зокрема, Інтернетвиданнями, через впровадження обов’язкової державної реєстрації усіх інформаційних
ресурсів українського сегменту Інтернету. Але завдяки активній позиції громадськості і
перш за все представників медіа даний Наказ був скасований Наказом Мінтрансзв'язку
№ 584 від 26 вересня 2005 року.
У листопаді-грудні 2005 року Верховна Рада прийняла низку Законів у сфері свободи
слова та ЗМІ, а саме: Закон «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року,
Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію»
від 22 грудня 2005 року, Закон «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 15 грудня 2005 року, Закон
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння
реалізації виборчих прав громадянами, забезпечення свободи політичних дебатів,
неупередженого ставлення засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій
(блоків) – суб'єктів виборчого процесу” від 17 листопада 2005 року, про який буде йти
мова далі у частині щодо виборчого процесу.
Прийнятий 22 грудня 2005 року Закон «Про доступ до судових рішень» (набуває
чинності з 1 червня 2006 року) є суттєвим кроком у процесі вдосконалення
законодавства в сфері забезпечення доступу громадян до інформації. Даний Закон
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відповідає міжнародним стандартам, логічно побудований та значно полегшує
процедуру доступу до судових рішень завдяки створенню Єдиного державного реєстру
судових рішень.
З метою розв’язання проблеми організації висвітлення роботи Верховної Ради в
аудіовізуальних ЗМІ 15 грудня 2005 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення
змін до статті 9 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».
Зміни, які були внесені до ст. 9 Закону, стосувалися терміну дії постанови, яка визначає
порядок висвітлення діяльності Верховної Ради. Так, якщо раніше порядок і форми
обов'язкового висвітлення діяльності Верховної Ради України аудіовізуальними
засобами масової інформації (виконання державного замовлення) визначалися окремою
Постановою Верховної Ради України на кожну поточну сесію Верховної Ради України, то
відповідно до внесених змін окрема постанова приймається на весь період повноважень
Верховної Ради України чергового скликання. Шкода, звичайно, що парламент взагалі не
переглянув зміст цього закону щодо його відповідності стандартам свободи слова,
оскільки законодавчо регламентований порядок обов’язкового висвітлення діяльності
для ЗМІ є явним їхнім порушенням і необґрунтованим обмеженням свободи слова.
12 грудня 2005 року Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до
Цивільного кодексу України щодо права на інформацію”. Внесення змін до положень
статей 23, 277, 278, 296, 301, 302 Цивільного кодексу України було обумовлено
необхідністю більш чіткого визначення деяких положень кодексу з метою уникнення їх
неоднозначного тлумачення при застосуванні на практиці, а також узгодження
термінології кодексу з термінологією Конституції та чинного законодавства в сфері
інформації.
Зокрема, була удосконалена редакція статті 277 ЦК України. Попередня редакція ч.
3 ст. 277 ЦК була некоректною: «вважається, що негативна інформація, поширена про
особу, є недостовірною». Саме тому для уникнення неоднозначного тлумачення цієї
норми судами, ч. 3. ст. 277 ЦК була викладена в наступній редакції: «…негативна
інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її
поширила, не доведе протилежного». Це зробило норму більш чіткою, визначеною й
можливою для застосування.
Зі статті 302 Цивільного кодексу України було вилучене положення: “…не
допускається також збирання інформації, яка є державною таємницею або
конфіденційною інформацією юридичної особи”. На думку, авторів цього Закону, вказана
норма порушувала конституційне право вільно збирати, зберігати, використовувати й
поширювати інформацію. Також вони наголошували, що “порядок поводження з
інформацією з обмеженим доступом вже унормований законодавством”, саме тому вони
запропонували вилучити цю норму зі статті 302 ЦК України.
Була скасована й не менш дивна заборона використовувати в публікаціях ім’я та
прізвище особи без її згоди, а у випадку її смерті, без згоди її рідних. Крім того, цим
законом установлено, що при поширенні інформації з офіційних джерел, особа повинна
робити відповідне посилання на нього. Відповідно, при визнанні цієї інформації
недостовірною, особа, що її поширила, не нестиме відповідальність за це.
Тому ухвалення Верховною Радою цього закону є позитивним кроком у
законодавчому забезпеченні свободи слова в Україні.
Підтвердженням того, що законодавча політика в сфері регулювання інформаційної
діяльності ЗМІ є непослідовною, стало прийняття нової редакції Закону «Про
телебачення та радіомовлення» 12 січня 2006 року. Цей Закон, на думку багатьох
фахівців негативно позначиться на розвитку телерадіомовлення, оскільки він має суттєві
недоліки. Зокрема, директор Інституту медіа-права Тарас Шевченко вважає, що:
„Нові процедури не мають цілісності, що може призвести до неможливості
виконання навіть позитивних положень. Правила про ретрансляцію повністю
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нівелюють положення щодо заборони суборенди. Закон містить непотрібне
дублювання з іншими законами, нормами Цивільного кодексу, Кримінального кодексу,
при цьому деякі норми відрізняються.”5
УГСПЛ та Інститут медіа права 2 лютого 2006 року звернулися до Президента
України з проханням накласти вето на закон6, проте цього не сталося, і він набув
чинності. На думку УГСПЛ, основними недоліками закону є:
– закон містить низку незрозумілих з юридичної точки зору визначень, містить
декілька взаємовиключних положень та є в цілому не узгодженим;
– заплутує ситуацію з визначенням власників телерадіоканалів та необґрунтовано
обмежує участь іноземних власників у телерадіоорганізаціях;
– значно розширює повноваження Нацради, усуваючи будь-який контроль за нею,
а також усуває Президента та Парламент від формування та реалізації інформаційної
політики в сфері телерадіомовлення;
– взагалі не містить переліку прав журналістів ТРК;
– не містить вичерпного переліку порушень, за які можуть накладатися санкції на
ТРК, фактично Нацрада може визначати їх на власний розсуд індивідуально;
– телерадіоорганізації за цим законом (стаття 6) „зобов’язані подавати інформацію
про офіційно оприлюднену в будь-який спосіб позицію всіх представлених в органах
влади політичних сил”, що порушує принципи незалежності медіа й свободи слова,
однакового та об’єктивного висвітлення подій, а також рівному доступу політичних сил до
ЗМІ. Закон також дозволяє „вмотивоване” втручання органів влади чи місцевого
самоврядування,
об’єднань
громадян
у
сферу
професійної
діяльності
телерадіоорганізацій, що суперечить стандартам незалежності журналістів та ЗМІ;
– закон значно розширює підстави для анулювання ліцензії ТРК.
Фактично даний закон був створений Нацрадою й зайвий раз підтверджує, що орган,
який повинен виконувати закон, не може його створювати. Крім іншого, Нацрада
пролобіювала собі збільшення строку повноважень до 5 років та значно ускладнила
процедуру своєї відставки. За новим законом Нацраду можна відправити у відставку за
наслідками розгляду звіту про її діяльність, коли про це одночасно проголосує парламент
та виступить Президент, що є практично неможливим.
Але, поряд із негативами, у законі є й декілька прогресивних норм:
– покращена процедура управління НТКУ;
– достатньо детально, хоча й з певними суперечностями, визначена процедура
ліцензування;
– зобов’язано власника ЗМІ прийняти редакційний статут.
Занепокоєння в журналістів та правозахисників викликали зміни статті 182
Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя)7. Нова
редакція цієї статті в порівнянні з попередньою значно посилила санкцію, зокрема,
значно зросла сума штрафу та розширився предмет цього злочину. При цьому було
обмежено право збирати та поширювати інформацію про будь-яких, у тому числі й
публічних, осіб. Якщо відповідно до попередньої редакції, сума штрафу не могла
перевищувати 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то відповідно до змін
сума штрафу мала становити від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Крім цього, стаття 182 була доповнена ч. 2 такого змісту:
«…ті самі дії, вчинені службовою особою, або повторно чи за попередньою змовою
групою осіб, або з використанням технічних засобів для негласного зняття, знищення,
5

„Десять підстав для президентського вето на Закон „Про телебачення і радіомовлення”, Т.Шевченко //
Телекритика Інтернет-видання про ЗМІ в Україні /www.telekritika.kiev.ua/
6
Текст звернення доступний на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1138893480.
7
Зміни були передбачені Законом „Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту особистих прав і свобод людини і
громадянина” від 12 січня 2006 року.
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перекручення, блокування, витоку чи порушення встановленого порядку маршрутизації
інформації, що передається засобами зв’язку, у мережах рухомого (мобільного) зв’язку
та в інших телекомунікаційних мережах, через комп’ютер караються штрафом від
п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням
волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі від трьох до дванадцяти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією майна».
УГСПЛ 20 січня 2006 року звернулася до Президента з проханням накласти вето на
закон8. Президент наклав вето на закон, а пізніше він був скасований парламентом.
Протягом 2005 року були схвалені також інші нормативні акти, що вплинули на
забезпечення свободи слова:
– Закон „Про внесення змін до статті 12 Закону України „Про телебачення і
радіомовлення” від 6 вересня 2005 року (збільшено джерела фінансових надходжень до
НТКУ, зокрема, за рахунок реклами й спонсорства, кошти від яких раніше надходили
прямо до державного бюджету);
– Постанова Кабінету Міністрів № 933 „Про заходи щодо реформування та
розвитку Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" на 20052007 роки”;
– Указ Президента України № 1338/2005 від 26 вересня 2005 року „Про
вдосконалення державного управління в інформаційній сфері” (щодо віднесення функцій
реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств до Мін’юсту та покладання
повноважень Національної комісії зі зміцнення моралі на Державний комітет з
телебачення і радіомовлення);
– Постанова № 1128 від 30 листопада 2005 року „Питання державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності”;
– Постанова Верховної Ради України № 3075-IV „Про затвердження Завдань
Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки” та інші.
Картина змін, які відбувались в законодавстві щодо свободи слова протягом року
була б неповною без розгляду проблеми створення суспільного (громадського)
мовлення.
Головна функція ЗМІ – це доведення до громадськості достовірної суспільно
важливої інформації. Але, на думку багатьох науковців, в 20-му столітті ЗМІ
перетворились в монополістичні організації, що намагаються не стільки виконувати свою
головну функцію, скільки формувати суспільну думку та маніпулювати нею9. Уважаємо,
що змінити таку ситуацію, допоможе створення суспільного телебачення. Джеймс
Каррен10 з цього приводу констатує, що попри все суспільне телебачення краще
впорається з роллю «сторожового пса демократії» ніж ЗМІ, які належать приватному
капіталу. Хоча в західній літературі досить часто висловлюються сумніви, що суспільне
мовлення є незалежним та об’єктивно висвітлює всі суспільно важливі події.
Сьогодні в Україні більшість поділяє думку про необхідність створення суспільного
мовлення. Проте політичне рішення про його створення на вищому рівні влади так і не
було прийняте. При цьому, уже декілька років точиться дискусія з приводу того, яка
модель громадського мовлення є найбільш прийнятною для Україні. У 2005 році процес
обговорення концепції створення суспільного мовлення та розробка й прийняття нової

8

„Звернення до Президента України з проханням накласти вето на Закон України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо захисту особистих прав і свобод людини і громадянина)”, який був прийнятий
парламентом 12 січня”, доступно на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=2&t=9.
9
„Теории информационного общества” / Фрэнк Уэбстер; Пер. с анг. М.В. Арапова, Н. В. Малыхиной; Под. ред.
Е.Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – стор. 223
10
Там же, стор. 237
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редакції Закону «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» був
досить напруженим.
У програмі про діяльність Кабінету Міністрів "Назустріч людям", яку було
затверджено Постановою Кабміну №115 від 4 лютого 2005 року, уряд проголосив одним
зі своїх завдань створення суспільного мовлення як невід'ємної складової існування
громадянського суспільства. Президент України при обговоренні проблеми створення
громадського мовлення не раз заявляв про необхідність створення громадського
мовлення в найкоротші строки. На цьому також наголошував голова Секретаріату
Президента України Олег Рибачук, він констатував, що «позиція й Президента України, і
Кабінету Міністрів чітка та однозначна – громадському телерадіомовленню в Україні
бути». Голова Секретаріату також звертав увагу на те, що Закон «Про систему
Суспільного телебачення і радіомовлення України» відіграє вирішальну роль у реалізації
національного проекту із суспільним мовленням і має бути якнайшвидше ухвалений.
13 квітня 2005 року Верховною Радою були проведені парламентські слухання
"Перспективи створення громадського телерадіомовлення в Україні». За результатами
слухань Верховна Рада прийняла Постанову № 2684-IV “Про рекомендації
парламентських слухань “Перспективи створення громадського телерадіомовлення в
Україні” від 21 червня 2005 року. У Постанові було зазначено, що проект нової редакції
Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України"
необхідно розглянути як невідкладний.
Проект закону був підготовлений за участю провідних експертів з медіа права з
урахуванням
міжнародних
рекомендацій
щодо
діяльності
суспільного
телерадіомовлення.
Після проведення парламентських слухань Закон «Про систему Суспільного
телебачення і радіомовлення України» розглядався парламентом декілька разів, але так
і не був прийнятий. Результатом останнього розгляду даного законопроекту 3 листопада
2005 року стало прийняття постанови про направлення Закону України "Про систему
Суспільного телебачення і радіомовлення України" (нова редакція) (реєстр. № 7539) на
повторне друге читання.
Відповідно до прийнятої Верховною Радою Постанови № 2449-IV від 3 березня 2005
року „Про парламентські слухання „Сучасний стан та перспективи розвитку державної
політики в сфері свободи слова та інформації”, парламентом було заплановано також у
листопаді-грудні провести слухання „Сучасний стан та перспективи розвитку державної
політики в сфері свободи слова та інформації”, однак вони так і не відбулися.

2. Концентрація медіа та забезпечення плюралізму ЗМІ
За неофіційними даними українські національні медіа фактично перебувають під
керівництвом декількох осіб. Значна концентрація національних, регіональних чи
місцевих ЗМІ в одних руках створює загрозу подання одноманітної інформації та
відсутності справжнього всебічного висвітлення суспільно важливих питань з різних
позицій. Ситуація є ще гіршою на регіональному та місцевому рівнях, де монополізація
ЗМІ є найбільшою та фактично неконтрольованою.
Точну інформацію про осіб, що контролюють ЗМІ, отримати фактично неможливо.
Закритість інформації про осіб, що насправді контролюють медіа, є однією з основних
проблем у сфері забезпечення плюралізму ЗМІ.
Українське законодавство не враховує необхідності забезпечення плюралізму ЗМІ,
спираючись виключно на загальне антимонопольне законодавство, яке у свою чергу не
враховує специфіку телерадіоінформаційного ринку.
Зокрема, законодавство про інформаційні агентства, пресу та телебачення і
радіомовлення не передбачають відкритості цієї інформації. Більше того, об’єктивною
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інформацією не володіють навіть спеціальні регулюючі органи в цій сфері, наприклад,
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення чи Державний комітет з питань
телебачення і радіомовлення.
Чинне законодавство не містить чіткого визначення власника ЗМІ, тобто особи, що
здійснює фактичний прямий чи опосередкований (через контроль над іншими
юридичними та фізичними особами) контроль над цим ЗМІ.
Правда, в Україні існують певні галузеві обмеження щодо концентрації ЗМІ.
Найкращим прикладом є Закон України „Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні”, у якому в статті 10 визначено:
„Фізична або юридична особа не може бути засновником (співзасновником) чи
контролювати більше 5 відсотків таких видань. Під контролем у цьому Законі
розуміється можливість такої особи здійснювати матеріальними чи фінансовими
засобами вплив на діяльність друкованого засобу масової інформації.”
Подібних положень не існує щодо інформаційних агентств, телебачення чи радіо.
Українське законодавство взагалі не регулює так зване перехресне володіння, наприклад,
відсутні обмеження щодо одночасного володіння однією особою національними
телеканалами та газетами.
У практиці невідомі приклади, коли будь-які з положень антимонопольного
законодавства були застосовані до ЗМІ Антимонопольним комітетом України.
УГСПЛ 24 січня 2006 року вперше в Україні зробила спробу відкрити інформацію про
власників першого рівня 10 найбільших національних ЗМІ.11 Раніше подібна інформація
публікувалася вибірково. Зараз вона була перевірена й стала результатом серйозного
громадського дослідження. Пізніше Інститут Медіа Права оприлюднив усіх засновників
телеканалу „Інтер”, власники якого ховаються за офшорними компаніями.12 При цьому
УГСПЛ має намір протягом 2006 року оприлюднити список осіб, що контролюють усі
українські національні телеканали. Хоча, швидше за все, усіма цими особами стануть
офшорні компанії, визначити засновників і власників яких практично неможливо.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у своєму звіті за
2005 рік також вказала низку засновників першого рівня окремих телеканалів та
радіостанцій, що отримували ліцензії протягом 2005 року. Проте ця інформація вже
виявилася трохи застарілою на момент оприлюднення звіту та й торкається вона лише
власників першого рівня (прямих засновників ТРК).13
На жаль, прийнята нова редакція Закону про телебачення і радіомовлення тільки
заплутує ситуацію. По-перше, вона стимулює приховування власників через заборону
прямого володіння іноземними особами українських телерадіокомпаній, а по-друге –
містить визначення терміну „власник ТРК”, котре фактично не визначає нічого, оскільки
поняття власності на юридичну особу в правовому сенсі є незрозумілим поняттям.
Слід зазначити, що ззовні достатньо вільні українські ЗМІ, звісно, яскраво не
показують загрозу плюралізму. Проте чим далі після революційних подій можна чітко
простежити ідеологічну спрямованість тих чи інших телеканалів і радіостанцій, а тим
самим і не пропорційне висвітлення різних позицій. Усе частіше зустрічаються випадки
маніпулювання інформацією, прямого замовчування певних подій чи думок
національними ЗМІ. Причому кількість таких випадків зростала, наприклад, протягом
парламентської виборчої кампанії.

11

Хто володіє ефіром – той володіє Україною? – прес-реліз УГСПЛ від 24 січня 2006 року. Доступно на сайті
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1138097813. Дивіться також по цій темі „Хто-хто в телевізорі живе?”// Інтернетвидання „Телекритика” http://www.telekritika.kiev.ua/articles/132/0/6522/.
12
Повна схема контрою над телеканалом доступна тут: „Хто є власником „Інтеру”? //
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1141040859.
13
Звіт
Національної
ради
за
2005
рік
доступний
на
її
офіційному
сайті:
http://www.nradatvr.kiev.ua/docs/Zvit2005.doc.
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3. Дотримання прав журналістів та ЗМІ
Останніми роками в Україні значно зменшилась кількість нападів на журналістів, а
також адміністративний тиск на ЗМІ. Після того, як центральні телеканали відмовилися від
темників, а влада внаслідок демократичних виборів відмовилася від розсилання темників,
українські медіа значно покращили якість висвітлення суспільних подій: новини, зокрема, є
переважно збалансованими.
Проте слід зазначити, що адміністративний тиск на медіа зберігається на місцевому
рівні, а подекуди він навіть посилився.14 Також журналісти іноді згадують про
неофіційний тиск на національні медіа з боку вищих інститутів влади, зокрема,
Секретаріату Президента.15 Це проявляється у телефонних дзвінках голів прес-служб
відповідних органів влади з приводу підготовки чи трансляції певної передачі, обмеженні
в акредитації тощо. Звісно, такі випадки робляться непублічно і їх практично неможливо
задокументувати, проте про це неофіційно повідомляли журналісти різних національних
ЗМІ.
Про кількість порушень прав ЗМІ та журналістів можна зробити висновок із
моніторингу, який проводить Інститут масової інформації.
Узагальненні дані щодо порушень прав ЗМІ та журналістів за 2005 рік16
Вид порушення

2002

2003

2004

2005

Загиблі та зниклі журналісти

3

4

0

0

Арешти та затримання

-

-

8

2

Побиття, напади, залякування

23

34

47

24

Перешкоджання виконувати обов'язки, цензура

46

27

60

15

Економічний, політичний, непрямий тиск

30

37

52

15

Позови до ЗМІ та журналістів

37

15

19

11

Позови ЗМІ та журналістів

29

15

4

6

Незважаючи на ці позитивні тенденції, українські медіа та журналісти зустрілися з
іншим аспектом свободи, коли адміністративний тиск був замінений корупцією та
суцільним продажем ефірного часу на радіо чи телебаченні. Це фактично призвело до
обмеження свободи слова: одні не могли потрапити в новини через брак коштів, а інші
подавали тільки позитивну інформацію про себе. Усі без винятку телеканали та
радіостанції, а в меншій мірі газети та інформагентства, офіційно чи неофіційно
транслюють у своїх передачах, зокрема, й новинах, матеріали, здійснені на замовлення.
Даний матеріал частіше всього оплачується неофіційно і не відповідає стандартам
сучасної журналістики. При цьому українські медіа та журналісти виявилися абсолютно
неготовими до цього явища, і в суспільстві поки що не існує жодних програм протидії
йому.
14

Дивіться, наприклад: „Регіональна преса закликає бити в усі дзвони” // сайт УГСПЛ
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1118420100; „Чернівецьке держтелебачення працює за темниками?” //
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1133534422.
15
Дивіться, наприклад, „Темники” возвращаются?” // Газета „2000”, 26 серпня 2005 року. „Свобода
висловлювань в Україні”, № 8, 2005 (серпень), доступно на сайті ХПГ www.khpg.org.
16
„Свобода слова та преси: здобутки та проблеми 2005”. Результат моніторингу, що здійснюється Інститутом
масової інформації. Доступний на сайті ІМІ: http://imi.org.ua/?read=547:2.
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Убивства, побиття чи інше фізичне насильство
щодо журналістів

Останні два роки в Україні не фіксуються випадки вбивств журналістів. Проте до
сьогодні повністю не розслідувані, а винні не покарані з жодного випадку вбивств
журналістів, що сталися раніше.
По справі Г.Гонгадзе у суді опинилися начебто виконавці цього злочину, проте
слідство й надалі відбувається не прозоро, а на багато питань так і немає відповіді,
зокрема, хто був замовником вбивства. Суд над звинуваченими у цій справі ще триває.
При цьому є серйозні побоювання щодо дотримання вимог справедливого процесу в цій
справі.
По справі І.Александрова також не досягнуто значного прогресу. Наприкінці 2005
року звинувачені у виконанні вбивства опинилися на лаві підсудних. Проте суд так і не
закінчив розгляд цієї справи. При цьому питання замовників убивства також
замовчується. Слід відзначити, що в травні були засуджені до 6 років позбавлення волі
двоє працівників міліції через фальсифікацію документів у цій справі.
Також в закритому режимі проводиться розслідування загадкової загибелі
журналіста Володимира Єфремова. Зокрема, його родина не отримує доступ до
матеріалів кримінальної справи, що була закрита за відсутністю події злочину.
Випадки фізичного насильства щодо журналістів продовжуються. Ось деякі
приклади.
Редактор і засновник „Сердитої газети” Сергій Сорокін був жорстоко побитий
трьома невідомими людьми. За словами редактора, 20 грудня, увечері, у двері редакції
подзвонила невідома людина. Коли Сорокін відчинив двері, у приміщення ввірвалися ще
дві людини, і всі вони почали його бити. «Мені зрозуміло пояснили, що якщо я хочу жити,
то повинен закрити газету й не писати про міліцію, СБУ й Снаговських. Або ж
працювати «під дахом» і писати тільки про тих , на кого мені вкажуть», – сказав Сергій
Сорокін. По гарячих слідах міліція затримала одного з нападників. «Але як я можу
довіряти міліції, коли мене запитував міліціонер: «Ви стверджуєте що ці поранення вам
нанесли?». Невже я став би бити себе меблями по голові?» – говорить Сергій
Сорокін.17
Уночі
12
травня
2005
року
невідомі
побили
кореспондента
та
фотокореспондента херсонської газети "Вгору". Обидва журналісти прибули на місце
події на центральну вулицю Суворова, де державні виконавці почали розбирати
магазин "Коламбія", не дивлячись на те, що Верховний суд заборонив будь-які дії щодо
цієї нерухомості. Фотокореспондента атакували кілька чоловіків і, заламавши руки,
відібрали фототехніку. Так само вчинили із кореспондентом, відібравши диктофон.
Пізніше речі повернули, вилучивши карту пам’яті та касету із записом, плівку з якої
демонстративно спалили. Редакційний колектив видання заявив, що в Херсоні міліція
не здатна захистити права громадян.18
Пізно увечері 28 грудня був побитий та пограбований журналіст газети „Нова
Каховка” Костянтин Іванов. При цьому нападники прямо йому вказали, що це пов’язано
з його професійною діяльністю. Але правоохоронні органи відмовлялися визнавати
факт, що скоєний напад пов’язаний із професійною діяльністю і розглядали його як
звичне пограбування.19
Також протягом року зафіксовано багато випадків погроз журналістам або членам
їхніх родин, що прямо було пов’язано з їхньою журналістською діяльністю.
17

„Барометр свободи слова за грудень 1005 року” за повідомленням „Сxіd-іnfo”// Інститут масової інформації,
www.imi.org.ua.
18
„Барометр свободи слова за липень 2005 року” за інформацією Інтернет-видання „Телекритика” // Інститут
масової інформації, www.imi.org.ua.
19
„Жизни журналистов снова под угрозой?”, Центр екстремальної журналістики за інформацією журналістів
газети „Нова Каховка” // http://www.cjes.ru/lenta/view_news.php?id=28478&year=2005&lang=rus.
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Протягом 2005 року були заарештовані два журналісти. Один випадок заслуговує на
увагу. Володимир Лутьєв, що є журналістом місцевої газети м. Євпаторія (Крим),
звинувачується в замаху на вбивство депутата. Слідство й судовий процес тривають
вже багато років, аж з осені 2002 року, й багато експертів заявляють, що цей процес є
звичайним політичним переслідуванням журналіста за його критичні публікацію про
місцеву злочинність. Уперше він був заарештований на початку листопада 2002 року,
проте через численні протести був звільнений під „підписку про невиїзд” 3 грудня 2003
року. Несподівано 30 червня Севастопольський суд змінив запобіжний захід щодо
журналіста з „підписки про невиїзд” на „затримання” і видав санкцію на його арешт.
Апеляційний суд міста Севастополя 6 липня та пізніше 8 листопада повторно відхилив
клопотання про заміну запобіжного заходу і звільнення журналіста. Аргументом для
цього стало клопотання депутата Котляревського, у якому він указував, що Лутьєв,
виїжджаючи до Києва, порушував режим підписки, а також нібито загрожував Андрію
Грачову – колишньому працівнику УБОЗу, якого Лутьєв нібито восени 2002 року найняв
як кіллера.
Громадськість, правозахисники та ЗМІ різко засудили такі дії правоохоронних органів
та судів, а журналіст у СІЗО оголосив голодування, котре тривало 47 діб. Про
безпідставність арешту журналіста заявила й Уповноважений Верховної Ради з прав
людини. Проте журналіст і надалі перебував в СІЗО протягом року.
Цензура

У листопаді 2005 року журналіст одного з найбільших національних телеканалів
„1+1” Вахтанг Кіпіані пішов з телеканалу через закриття без пояснень його програми
„Подвійний доказ”. Зокрема, спочатку не вийшли в ефір у визначений час дві вже готові
до випуску передачі щодо подій у Беслані та отруєння Президента України В.Ющенка. А
третя передача планувалася щодо кримінального руху в Києві в 90-х роках. Журналіст
вважає закриття передачі політично вмотивованою цензурою.20
Перешкоджання журналістській діяльності

У країні частішають випадки перешкоджання журналістській діяльності. Це
проявляється в умисних діях посадових осіб, охоронців тощо, спрямованих на
обмеження законних прав журналістів щодо збирання інформації.
Частіше всього це проявляється в забороні проведення зйомок, вимаганні дозволу
на зйомки публічних об’єктів, коли такий дозвіл не повинен існувати, заборона окремим
журналістам входити до певних державних установ, не допуск журналістів на пресконференції.
Журналіст найбільшого національного телеканалу „Інтер” заявив 4 лютого, що не
був допущений на першу зустріч нового Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з
пресою, що відбулася в парламенті. Відповідно до слів редактора новин телеканалу
О.Мустафіна цьому телеканалу також було відмовлено в акредитації на візит
Президента України В.Ющенка до Страсбургу, що відбувся одразу після інавгурації.
Проте голова Прес-служби Президента вказала, що це була організаційна помилка,
котра більше не трапиться.21
У Донецьку 21 грудня 2005 року суд відправив на повторне розслідування справу за
позовом журналістки програми «Закрита зона» Альони Кочкіної проти компанії, яка
охороняє фірму Рината Ахметова «Люкс», повідомляє «5 канал». Журналістка
стверджує, що співробітник охоронної компанії перешкоджав проведенню зйомок поруч
20

Дивіться докладніше про цю справу „Вахтанг Кіпіані: "Мої персональні інвестиції в проект "Ющенко" не дали
якихось дивідендів"// Інтернет-видання „Телекритика”, http://www.telekritika.kiev.ua/articles/123/0/900/.
21
„Барометр свободи слова за лютий 2005 року” // Інститут масової інформації, www.imi.org.ua.
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із володіннями Ахметова в Донецьку. Адвокат Альони Кочкіної наполіг на долученні до
справи відеоматеріалів, які свідчать, що за журналістами «Закритої зони» таємно
стежили. Захист також вважає, що право на збирання матеріалів порушив не один
охоронець, а група співробітників охоронної компанії.22
Незважаючи на часом достатньо очевидні факти, правоохоронні органи
відмовляються порушувати кримінальні справи за такими фактами, зокрема, за статтею
171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів). У наслідок цього, як і протягом 2003-2004 років, протягом 2005 року не було
притягнуто до кримінальної відповідальності за цей злочин жодної особи.
Доступ до відкритих судових засідань

Конфліктною темою в Україні в 2005 році стала тема не допуску преси на судові
засідання, зокрема, з резонансних справ. Це відбулося у справі Г.Гонгазде, у справі про
заміну запобіжного заходу для голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова та
багатьох інших менш резонансних справах. Частіше всього це пояснюється
„збереженням таємниці слідства” або захистом прав учасників процесу. Судді, у свою
чергу, піклуються про права сторін і право обвинувачених на справедливий судовий
розгляд.
Проте в Україні часто за такими закритими від преси процесами криються сумнівні
щодо законності дії. І тому часто присутність преси може забезпечити законність.
Виникаючі перманентні конфлікти показують, що судді не враховують специфіку
справ, що розглядаються. Наприклад, очевидно, що у резонансних справах слід обирати
для судового процесу найбільше приміщення в суді. Крім того, в кожному суді повинні
існувати правила акредитації журналістів, де відповідно до українського законодавства
мали б визначатися наперед права і обов’язки журналістів щодо усіх судових засідань.23
Проте це, зазвичай, не відбувається.
Іншою дотичною проблемою є часті необґрунтовані заборони суддів користуватись
кореспондентам ЗМІ аудіо- та відеофіксуючою технікою під час судових засідань.
Наприклад, 30 вересня 2004 року відбулося судове засідання по розгляду скарги
активістки кампанії „Пора" Л.В.Єремічевої на неправомірні дії посадової особи органів
виконавчої влади – на той час голови Херсонської облдержадміністрації С.Довганя, який
агітував за одного з кандидатів у ВУЗІ, де навчалась скаржниця. Справу розглядала
суддя місцевого суду Суворовського району м. Херсона Гридіна Наталя Вікторівна. Хід
розгляду цієї важливої для політичного життя регіону судової справи виявили бажання
відстежувати кореспонденти 4-х ЗМІ Херсонщини. Під час розгляду скарги суддя
заборонила „представникам ЗМІ бути присутніми в залі засідань в якості журналістів,
дозволивши спостерігати за справою в якості простих фізичних осіб”. Також суддя
заборонила журналістам користуватися диктофонами.
Друга справа, яка набула розголосу в цьому ж регіоні, і яку відстежували
кореспонденти як друкованих, так і телевізійних ЗМІ Херсонщини, слухалась у січні 2005
року в місцевому суді Дніпровського району м. Херсона. Під час слухань кримінальної
справи суддя Ратушна намагалась заборонити телевізійникам користуватись
портативною камерою, а кореспондентам друкованих ЗМІ – диктофонами, наказувала –
„записуйте в блокнот!". На якій підставі було оголошено цю вимогу, суддя пояснити не
могла (підсудний був не проти фіксування процесу журналістами). У цьому випадку
журналістам удалося відстояти своє право на доступ до інформації. Представники мас-

22

„Барометр свободи слова за грудень 2005 року” // Інститут масової інформації, www.imi.org.ua.
Дивіться щодо конфлікту про допуск преси у справі Г.Гонгадзе „Доступ преси до судового засідання. Чия це
проблема?” Наталія Петрова, експерт з медіа права, спеціально для Інтернет-видання «Телекритика» // 16 січня
2006 року, www.telekritika.kiev.ua.
23
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медіа продовжували виконувати свій професійний обов'язок, посилаючись на
законодавчі акти щодо прав журналістів в судовому процесі.24
На інформаційний запит голови Херсонської міської Асоціації журналістів
„Південь" А.Матросова, Секретар Пленуму Верховного Суду України І. П. Домбровський
відповів, що дане питання буде поставлене на розгляд Пленуму, при цьому слід зараз
використовувати статтю 9 Закону про судоустрій, якою визначено:
„Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-,
звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання
судового засідання допускаються з дозволу суду, у порядку, встановленому
процесуальним законом.”
А процесуальним законом ця процедура чітко не визначена, окрім положення про те,
що присутні на засіданні не повинні порушувати порядок, але заборони зйомок та запису
засідань немає.
Інформація про публічних осіб та оціночні судження

Українське законодавство достатньо чітко визначає відмінності щодо поширення
фактів та оціночних суджень. А впроваджена концепція більш широких меж критики
публічних осіб посилила гарантії свободи слова. У наслідок цього позови публічних осіб
до ЗМІ значно скоротилися й перестали бути методом переслідування ЗМІ та
журналістів за висловлену критику.
Наведемо один з найбільш позитивних прикладів захисту свободи слова.
Деснянським районним судом м. Чернігова 30 грудня 2005 року було винесене
рішення у справі за позовом начальника Чернігівського міського відділу міліції Едуарда
Альохіна проти пенсіонера Михайла Коваля та телеканалу НТН (ТОВ „Телестудія
„Служба інформації”). Інтереси Михайла Коваля представляв адвокат Чернігівського
громадського комітету захисту прав людини Олександр Трофимов.
Пан Коваль став жертвою катувань у місцевому відділку міліції. Його справа
тягнеться вже п’ять років і зараз знаходиться вже на розгляді в Європейському суді з
прав людини. На прес-конференції „Міжнародної амністії”, що відбулася в Києві 27
вересня 2005 року, був оприлюднений щорічний звіт щодо катувань в Україні.
Запрошений до участі в цій прес-конференції Михайло Коваль, дав інтерв’ю декільком
національним телеканалам. Нинішній начальник Чернігівського міськвідділу УМВС в
Чернігівській області, підполковник міліції Едуард Альохін образився на висловлювання
Михайла Коваля на свою адресу і подав відповідний позов.
Посилаючись на норми національного та міжнародного законодавства, суд
роз’яснив, що в пана Коваля відповідно до статті 1 Конвенції ООН проти катувань були
достатні підстави вважати себе жертвою катувань. Його судження не містили конкретних
даних, а тому були оціночними, що виключає можливість їх спростування та притягнення
відповідачів до відповідальності. Тому, згадуючи відповідні рішення Європейського суду
з прав людини, суд відмовив у задоволенні позову.25
Європейський суд з прав людини 29 березня 2005 року виніс рішення в справі
„Українська Прес-група (газета „День”) проти України” (заява № 72713/01), у якій визнав
порушення Україною статті 10 Європейської Конвенції через те, що газета була покарана
за публікацію оціночних суджень щодо кандидатів у Президенти в 1999 році. Тоді
українське законодавство встановлювало відповідальність за поширення також й
оціночних суджень, якщо не було можливості довести їхню правдивість.
24

„Чи може суддя заборонити журналісту вести запис процесу?” – Звернення до Голови Верховного суду
України голови Херсонської міської Асоціації журналістів „Південь" А.Матросова // „Свобода висловлювань і
приватність № 3, 2005 (липень-вересень), www.khpg.org.
25
„Європейське рішення Деснянського районного суду м. Чернігова” // Інтернет сайт „Права людини в
Чернігівській області”, http://protection.org.ua//index.php?module=pages&act=page&pid=626
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Справа стосувалася двох статей щодо президентської кампанії 1999 року, що були
опубліковані в газеті „День” 21 серпня та 14 вересня 1999 року, у який автор, відома
журналістка Тетяна Коробова, зробила кілька критичних зауважень стосовно двох
українських політиків – кандидатів у президенти – Наталії Вітренко та Петра Симоненка.
Статті головним чином були сфокусовані на домовленостях, начебто досягнутих між
Адміністрацією Президента Кучми з цими політиками під час передвиборної кампанії, і
критикують їх як політичних осіб.
У серпні 1999 року Н. Вітренко та П. Симоненко подали позов до суду про образу
честі, гідності та ділової репутації. Обоє стверджували, що інформація подана в газеті,
була неправдивою. У березні 2000 року Мінський районний суд м. Києва виніс рішення
про неправдивість статті про Вітренко, та зобов’язав ЗАТ „Українська Прес-Група”
виплатити їй відшкодування в розмірі 2 000 гривень та опублікувати спростування в
газеті. А в червні 2000 року суд частково задовольнив вимоги П. Симоненка зобов’язав
ЗАТ „Українська Прес-Група” виплатити відшкодування в розмірі 1 000 гривень та
спростувати опубліковану інформацію.
ЗАТ „Українська Прес-Група” звернулося до Європейського Суду 12 грудня 2000
року. При цьому Європейський суд відхилив запропоноване дружнє врегулювання
конфлікту, оскільки вирішив, що повага до прав людини потребує подальшого розгляду
справи. Суд одностайно прийняв рішення про те, що мало місце порушення статті 10
Європейської конвенції з прав людини:
„67. Суд вважає, що публікації містили критику двох політиків, яка була викладена
жорсткою, полемічною, саркастичною мовою. Немає сумніву, що для позивачів вони
були образливими й навіть шокуючими. Проте, обираючи свою професію, вони
залишили себе відкритими для суворої критики і пильного нагляду; це той тягар, який
політики мають прийняти в демократичному суспільстві.”
За рішенням Європейського суду Україна повинна сплатити ЗАТ „Українська ПресГрупа” 58 812 євро матеріальних збитків, 33 000 євро за моральні збитки та 5 521,07 – за
судові витрати.
Пропорційність покарання за зловживання свободою слова

Одним із найбільш розповсюджених
способів обмеження свободи слова є
призначення покарання, що явно є не відповідним вчиненим особою діям, а також цілям,
з метою яких вчиняється подібне покарання.
Раніше найпоширенішим способом такого непропорційного покарання були судові
позови до ЗМІ про відшкодування моральної шкоди в обсягах, що в 10 та 100 разів
перевищували усе майно цього ЗМІ. У наслідок таких позовів ЗМІ закривалися або несли
значні фінансові витрати, що підривало діяльність такого ЗМІ. У квітні 2003 року
парламент прийняв зміни до законодавства, завдяки яким кількість таких позовів значно
скоротилася. По-перше, парламент чітко визначив різницю між поширенням фактів і
оціночних суджень та зняв відповідальність за поширення оціночних суджень. А подруге, ввів диференційоване державне мито з позовної заяви таким чином, щоби воно
значно збільшувалося при збільшенні суми позову.
Проте випадки позовів з вимогою непропорційних компенсацій ще трапляються.
Державна компанія „Енергоатом” подала позов проти Миколаївської міської газети
„Вечірній Миколаїв” на 100 тисяч гривень за публікацію статті „Ташлыкская ГАЭС: так ли
она необходима?”, що була присвячена проблемам використання атомної енергетики в
Україні
на
прикладі
Ташликської
гідроакумулюючої
електростанції
та
Південноукраїнської АЕС (м. Миколаїв).26
26

Дивіться докладний аналіз цього позову: „Кожному громадянинові–мирний атом, кожному дискутанту –
мирний позов у 100 тис. гривень”, Олег Целуйко // http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1129284508.
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Колегія суддів Судової палати з цивільних справ Верховного Суду України 3 жовтня
2005 року прийняла до розгляду касаційну скаргу журналіста Олега Єльцова і
призупинила виконання рішення Печерського суду за позовом компанії "Эурал транс
газ", яким вимагалось від журналіста сплатити як відшкодування 75 тисяч гривень. Олег
Єльцов,
власник Інтернет-видання „Україна кримінальна”, 18 серпня 2003 року
передрукував статтю журналіста Романа Купчинського з посиланням на першоджерело
(сайт Української служби “Радіо Свобода”), котра пізніше була передрукована в газеті
„Урядовий кур’єр”. Стаття була присвячена багатомільйонній афері тодішнього голови
“Нафтогазу” Юрія Бойка та керівника російського “Газпрому” Олексія Міллера, пов’язаній
з перекачкою туркменської нафти. На момент розгляду справи в суді Єльцов вже не
володів цим виданням і не працював у ньому журналістом. Позивачі не подавали позов
до „Радіо Свобода” та до його журналіста. Раніше, 3 червня 2005 року, Апеляційний суд
Києва підтвердив рішення Печерського райсуду міста.27
Апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу В. Рабиновича, В. Кацмана й ДП
"Столичні новини" на рішення Печерського суду Києва від 30 березня 2005 року, згідно з
яким указаних осіб визнано винними в систематичних наклепах проти Міжрегіональної
Академії управління персоналом і її керівництва. Суд зобов'язав відповідачів
спростувати всю недостовірну інформацію про МАУП, що друкувалася в газетах
"Столичные новости" і "Столичка" упродовж 2004 року, і стягнув з ДП "Столичні новини",
В. Рабиновича й В. Кацмана на відшкодування завданої моральної шкоди 50000
гривень.28
Рівненський міський суд 26 грудня 2005 року частково задовольнив позов народного
депутата Павла Сулковського до газети «Волинь». За образу честі та гідності нардеп
хотів отримати 100 тис. грн. з журналістів та видання, які назвали його в одній з
публікацій «мертвим тілом». Суддя Євген Сидорчук суму позову зменшив вдвічі, 30
тисяч гривень Павлу Сулковському має сплатити редакція часопису, та по 10 — два його
журналісти.29
Загалом же дані щодо цивільних позовів до журналістів і ЗМІ по справах щодо
дифамації виглядають так.
Інформація про позови в справах
про захист честі, гідності та ділової репутації
до засобів масової інформації 30
№

Найменування показника

1

Закінчено провадження справ

2003 рік

І півріччя
2005 року

2004 рік

627

514

195

з винесенням рішення

308

250

101

1.1.1

задоволено позов

187

158

56

1.2

із закриттям провадження в справі

118

158

28

залишення заяви без розгляду

151

141

53

переведено в інші суди

50

34

13

У тому числі

1.1

1.3
1.4

27

Дивіться докладніший правовий аналіз справи: „Передруки” у мережі Інтернет: закладення нових судових
традицій”. Олег Целууйко // www.imi.org.ua.
28
„50 тисяч за моральну шкоду” // Газета „Молодь України” від 30 червня 2005 року.
29
Барометр свободи слова за грудень 2005 року // Інститут масової інформації, www.imi.org.ua.
30
Лист Державної судової адміністрації України №14-6335/05 від 06 жовтня 2005 року
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2

Суми матеріальної й моральної шкоди, що
пред’явлені до стягнення, грн.

71 247 890

20 315 264

11 465 096

3

Суми матеріальної й моральної шкоди, що
присудженні до стягнення, грн.

4 534 785

591 591

260 808

Статистичні дані про спори про захист
честі, гідності та ділової репутації 31
№

Найменування показника

2003 рік

2004 рік

І півріччя
2005 року

1

Кількість справ, що надійшла в звітному
періоді

4021

3690

2121

2

Кількість справ, закінчених провадженням з
винесенням рішення

1968

2045

952

2.1

у тому числі із задоволенням позову

1053

1100

528

3

Суми матеріальної й моральної шкоди, що
пред’явленні до стягнення, тис. грн.

163670,5

237668,5

25591

4

Суми матеріальної та моральної шкоди,
присудженні до стягнення, тис. грн.

8418,8

3964,9

2441,7

З наведених даних бачимо очевидне суттєве зменшення як кількості задоволених
позовів до ЗМІ та журналістів, так і зменшення присуджених у якості відшкодування
моральної шкоди сум коштів.
Іншим способом непропорційного покарання є застосування кримінального
покарання, що не часто, але зустрічається в Україні.
Найдавнішим прикладом цього є справа Салова. Європейський суд з прав людини 6
вересня виніс остаточне рішення у справі Салов проти України32 (заява № 65518/01), у
якій серед іншого визнав порушення Україною статті 10 Європейської конвенції з прав
людини. У цій справі мова йшла про достатньо цікавий випадок, що стався ще в 1999
році під час президентської виборчої кампанії. Невідома особа тоді випустила
підроблений спеціальний випуск газети „Голос України” від 29 листопада 1999 року, у
якому в зверненні від імені спікера парламенту О.Ткаченка повідомлялося про смерть
одного з кандидатів на посаду Президента та діючого Президента України Л.Кучми. Пан
Салов отримав цю газету у свою поштову скриньку й вирішив її показати знайомим. У
результаті був затриманий працівниками правоохоронних органів. 6 липня 2000 р.
районний суд визнав Салова винним у перешкоджанні шляхом обману здійсненню
громадянами своїх виборчих прав з метою вплинути на результати виборів Президента
України (стаття 127 „колишнього” ККУ). Суд присудив Салову п'ять років умовного
позбавлення волі, з дворічним випробувальним терміном у зв'язку з тим, що дії Салова
"не спричинили фактичних серйозних наслідків". Крім того, він наклав на заявника
штраф у розмірі 170 гривень. На підставі цього вироку пізніше він був позбавлений права
займатися адвокатською практикою.
Європейський суд, ураховуючи факт, що все-таки поширювана інформація була
неправдивою, постановив про порушення статті 10:

31

Лист Державної судової адміністрації України №14-6817/05 від 25 жовтня 2005 року. Дані включають усі
подібні позови, а не тільки до ЗМІ та журналістів.
32
Рішення доступне українською мовою на офіційному сайті Мін’юсту: www.minjust.gov.ua.
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„113. Однак із установлених національними судами фактів вбачається, що це
твердження не було підготовлено або опубліковане самим заявником – він просто
посилався на нього в розмовах з іншими особами як на особисту оцінку фактичної
інформації, вірогідність якої викликала в нього сумнів. Національні суди не довели
того, що він навмисне намагався ввести в оману інших виборців і перешкодити їм у
здійсненні ними своїх виборчих прав на президентських виборах 1999 р. Більш того,
сама по собі стаття 10 Конвенції не забороняє обговорення або поширення отриманої
інформації, навіть якщо виникають серйозні сумніви щодо її вірогідності. Якби це було
не так, то це означало б, що люди були б позбавлені права виражати свої погляди і
думки про заяви, зроблені у ЗМІ, що накладало б необґрунтовані обмеження на свободу
вираження поглядів, гарантовану статтею 10 Конвенції.
114. Суд відзначає, що, відповідно до тверджень заявника, під час обговорення цієї
інформації з іншими людьми він не знав, чи була вона правдива або помилкова. За його
твердженнями, він прагнув її перевірити. Більше того, вплив інформації, що містилася в
газеті, був незначним, оскільки заявник мав лише вісім екземплярів сфальсифікованої
газети "Голос України", і він розповідав про неї тільки обмеженому колу осіб. Цей факт
національні суди мали б взяти до уваги...
115. (...) У справі заявник, покарання у виді позбавлення волі терміном на 5 років
умовно з випробувальним терміном на два роки, штраф у розмірі 170 українських
гривень і наступне анулювання Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією адвокатури свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю являло
собою дуже суворе покарання.
116. Іншими словами, доводи, на які посилалась держава-відповідач, не були ні
істотними, ні достатніми для обґрунтування того, що оскаржуване втручання було
"необхідним у демократичному суспільстві". Крім того, рішення засудити заявника за
обговорення інформації, що містилися у підробленому екземплярі газети, про смерть
президента Кучми було явно неспіврозмірним переслідуваній законній меті.”
Іншою схожою справою є засудження вже в 2005 році Василя Геруса. Кримінальна
справа проти екс-редактора рівненської міської газети «Сім днів» Василя Геруса була
порушена 13 грудня 2004 року за частиною першою статті 161 Кримінального кодексу
України (порушення рівноправності громадян у залежності від раси, національної
приналежності та ставлення до релігії) за фактом публікації в газеті фальшивих
агітаційних матеріалів під назвою “Політичні цілі Ющенка”, які, на думку прокуратури,
розпалювали національну ворожнечу й ненависть, принижували національну честь та
гідність громадян України. У ході розслідування справа була перекваліфікована на інші
статті Кримінального кодексу. А 20 липня 2005 року суд визнав Василя Геруса винним за
частиною другою статті 364 та частиною другою статті 157 Кримінального кодексу України
(перевищення службових повноважень, які спричинили важкі наслідки, та перешкоджання
реалізації виборчого права громадян). Його було засуджено до трьох років позбавлення
волі із випробовувальним терміном на один рік.33 Цей вирок оскаржується і поки що не
скасований.
А 18 квітня 2005 року Апеляційний суд Рівненської області у цій же справі скасував
рішення місцевого суду міста Рівного, яким той зобов’язав міську газету «Сім днів»
виплатити Президенту Віктору Ющенку 100 тисяч гривень компенсації моральної шкоди
за опублікування неправдивої інформації про нього в газеті під час президентської
виборчої кампанії 2004 року. У січні 2005 року суд зобов’язав міську газету «Сім днів»
виплатити Президенту Віктору Ющенку 100 тис. гривень компенсації моральної шкоди й
5 тис. гривень державного мита за публікацію неправдивої інформації про нього.
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Дивіться додатково інформацію по цій справі: „Василя Геруса засуджено на три роки позбавлення волі за
наклеп на Ющенка” // Інтернет-видання „Телекритика”, http://www.telekritika.kiev.ua/news/146/0/15202;
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4. Обмеження свободи слова
у виборчому процесі
Нова редакція Закону «Про вибори народних депутатів України» від 7 липня 2005
року суттєво обмежила свободу слова та взагалі могла паралізувати діяльність ЗМІ на
час проведення передвиборчої кампанії 2006 року. Слід окремо зазначити, що за
невідомих причин, текст закону, за який проголосував парламент, суттєво відрізнявся від
тексту, який підписав Президент. Як це могло статися, і чому, так і залишилося
загадкою.34
Частина 12 статті 67 цього Закону, передбачала, що «висвітлення виборчого
процесу в засобах масової інформації всіх форм власності у формі інформаційних
повідомлень, новин тощо здійснюється без коментарів і оцінок, виключно на засадах
об'єктивності, неупередженості та збалансованості».
Окремі положення даного Закону, що стосувалися регулювання діяльності ЗМІ під
час виборчого процесу фактично обмежили конституційне право на інформацію та
свободу слова, тобто не відповідали Конституції Україні, оскільки, відповідно до ч. 3 ст.
22 Конституції України, „при прийнятті нових законів або внесені змін до чинних законів
не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”.
Після ухвалення цього закону стало ще більш незрозумілим, хто саме з органів
державної влади має повноваження тимчасово призупиняти дію ліцензії та позбавляти
ліцензії телерадіокомпанії. Відповідно до ч. 10 статті 71: „…у разі порушення засобами
масової інформації вимог частин п'ятої та дев'ятої цієї статті за поданням Центральної
виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії засобам масової інформації
тимчасово (до закінчення виборчого процесу) у встановленому законом порядку
зупиняється дія ліцензії або випуск друк). У разі інших порушень засобом масової
інформації вимог цього Закону тимчасове зупинення дії ліцензії або випуску (друку)
здійснюється виключно за рішенням суду”.
„Оновлені українські закони перетворять українські ЗМІ в зовсім мовчазні,” –
зазначила Тетяна Котюжинська, член комісії з журналістської етики. „Відповідно до
нового закону "Про вибори народних депутатів", щодо перебігу передвиборчої кампанії
дозволяється публікувати лише інформаційні повідомлення, без коментарів та оцінок,
без висловлювань громадян, відео- чи фотосупроводу. Ця інформація має бути
об’єктивна, збалансована й неупереджена. Причому, наскільки вона відповідає цим
якостям, вирішують виборчі комісії. Фактично, на змістове наповнення видання можуть
впливати окружні та Центральна виборчі комісії... До цього можна додати й новий
Цивільний кодекс, згідно з положеннями якого будь-яка негативна інформація наперед
уважається недостовірною. На нас в найближчому майбутньому може очікувати
"вибірковий відстріл": в умовах, коли всі змушені порушувати закон, закриватимуть лише
"неугодних".35
Зміни до згаданого Закону «Про вибори народних депутатів», які привели його у
відповідність до Конституції України, були внесені лише в листопаді 2005 року, що стало
наслідком великої кампанії громадськості та ЗМІ.
Відповідно до п. 2 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо сприяння реалізації виборчих прав громадянами, забезпечення свободи
політичних дебатів, неупередженого ставлення засобів масової інформації до кандидатів
у депутати, партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу” від 17 листопада 2005 року,
частина 10 статті 71 Закону «Про вибори народних депутатів» була викладена в
34

„Текст закону про вибори народних депутатів України відрізняється від того, за який проголосувала Верховна
Рада”, Тарас Шевченко, директор Інституту Медіа Права // Інтернет-видання „Телекритика”,
http://www.telekritika.kiev.ua, 11.08.2005, 10:58.
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протягом
виборів
–
2006”
//
Інтернет-видання
„Телекритика”,
http://www.telekritika.kiev.ua/news/146/0/16192.

142

VI. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
наступній редакції: «рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу)
зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу)
випуску друкованого видання прийматиме суд». Мета цієї норми-гарантії – убезпечити
ЗМІ від незаконного позбавлення ліцензії, а, отже, забезпечити свободу слова в
українських мас-медіа. Також була скасована норма, яка забороняла робити
журналістам під час інформаційних повідомлень коментарі й оцінки.
Крім того, цими змінами до виборчого закону були внесені й зміни до статті 5, 28 та
30 Закону «Про телебачення і радіомовлення», які стосувалися насамперед обмеження
повноважень Національної Ради, щодо анулювання або тимчасового призупинення дії
ліцензії телерадіокомпаній. Зокрема, зі статті 5 Закону були виключені частини 16, 17 та
18, що надавали право Національній Ради в разі виявлення порушень
телерадіоорганізацією чинного законодавства та умов, зазначених у ліцензії, тимчасово
(до двох місяців) припиняти дію ліцензії; анулювати ліцензію. Відповідно до статті 28, дію
виданої Національною Радою ліцензії може бути тимчасово зупинено лише за рішенням
суду. Отже, згідно з новою редакцією статті 28, у разі трансляції програм, що містять
інформацію, поширення якої заборонено законодавством про вибори, Національна Рада
України з питань телебачення і радіомовлення за поданням Центральної виборчої
комісії, окружної (територіальної) виборчої комісії вже не може тимчасово (до закінчення
виборчого процесу) зупинити дію ліцензії на право користуватися каналами мовлення.
Проте навіть ці зміни принципово не покращили ситуацію. Виборче законодавство
фактично обмежило політичну дискусію через широке трактування поняття „політична
реклама” та серйозні санкції за порушення умов її трансляції. У наслідок чого виборча
кампанія стала стерильною, прісною і просто нудною.36
Відповідно, законодавство трактували таким чином, що будь-які публічні виступи з
критикою чи позитивом конкретних кандидатів розглядалися як політична реклама, а не
як вільне обговорення суспільно-важливих питань. У результаті будь-який текст або
відеоряд, в яких фігурували партії чи особи членів виборчих списків, піддавався жорсткій
цензурі: а чи не буде це сприйнято як передвиборна агітація? Бо, дійсно, коли ЗМІ
розповсюджують інформацію критичного змісту щодо партії або членів її виборчого
списку, вони ризикують отримати судові позови з вимогою їхнього закриття до кінця
виборів. Тому статті в газетах та телепередачі рясніли обмовками: „Це не агітація! Це не
агітація!”.
У наслідок дії цього закону Апеляційний суд Сумської області 17 лютого 2006 року
призупинив вихід сумської газети „Громадянин України” до кінця виборів. Суд Київського
району м. Сімферополя призупинив за позовом кримської організації Партії регіонів дію
ліцензії Чорноморської телерадіокомпанії до закінчення виборчого процесу. Пізніше це
рішення було скасоване апеляційним судом.
Проте найбільше було рішень виборчих комісії та судів щодо обмеження свободи
вираження поглядів окремими особами.
Дуже показовими в цьому аспекті є постанови ЦВК № 716 від 23 лютого та №793 від
2 березня щодо скарг виборчого блоку „НЕ ТАК!” на дії газети „Сільські вісті” та Петра
Порошенка. В обох випадках позивач скаржився на порушення його прав та законних
інтересів. ЦВК розглянула скаргу по суті, обмежуючи свій розгляд виключно виборчим
законом.
Предметом скарги блоку „НЕ ТАК!” до газети „Сільські вісті” була стаття „Щасти Вам у
благородній справі служіння українському народові”, надрукована в № 18 від 14 лютого. Як
відзначає ЦВК у своїй постанові, „стаття містить оціночні судження у формі політичної
риторики, критичних, полемічних та саркастичних висловлювань на адресу деяких суб’єктів
виборчого процесу, а саме:
36

„Порушення свободи вираження поглядів під час виборчої кампанії 2006 року”, Є.Захаров // Бюлетень ХПГ
„Свобода висловлювань і приватність” № 1, 2006 (січень-березень). Доступно на сайті ХПГ: www.khpg.org.
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“...Україна пам’ятає душителів „Сільських вістей” – Леоніда Кравчука (1986 рік)…, які
цинічно топталися по правах людини, забороняючи на підлеглих територіях передплату
“СВ”… А Леонід Кравчук, очевидно, на правах старійшини душительського корпусу, а
може, на честь 20-ліття з часу першого розмахування сокирою над головою лідера
сільськовістян І. Сподаренка розпочав новий похід проти “Сільських вістей”, оголосивши
кампанію протесту проти президентського Указу № 60 від 23 січня 2006 р., яким Івану
Васильовичу Сподаренку присвоєно звання Герой України.
Екс-ідеолога КПУ зразка 1986 р. зрозуміти можна: не хочеться компартійному
катові, щоб самим існуванням на білому світі газета та її лідер нагадували про його
чорне минуле. Але ж яке знамено підносить він над собою: честь України!
…Дуже муляють пану Кравчуку „Сільські вісті”, вочевидь, якби і в труні лежав, то
перевернувся б”,
„…Провідним актором, а за сумісництвом ще й режисером театру абсурду якраз
ви і є, пане Кравчук. І справа не лише в тому, що ви легко перевтілюєтеся з ролі
войовничого богохула у роль помазаника Божого, що ви вболіваєте за пам’ять жертв
Голокосту, а забороняли навіть згадки про Голодомор в Україні. Зрештою, вам
однаково, чим торгувати, пішли ж бо свого часу з іміджем першого президента
України у козачки до вигідного вам кандидата на пост столичного мера, якого геть не
захотіла київська громада. Але то зі сфери моралі. Хоча яка мораль. Ви, будучи
президентом України, розциндрили найбільше у світі (на той час) Чорноморське
пароплавство. Ви, будучи президентом України, прошльондрили до півтораста
мільярдів людських заощаджень, кинувши власний народ у злидні, у безробіття, ще й
накривши валом інфляції. І ви – з ласки Кучми – Герой України!
Ось де насправді театр абсурду. І ви розігруєте тепер карту антисемітизму і
ксенофобії, нібито забувши, що вона бита і валяється на смітнику – придатна хіба що
для бомжів, які з тих смітників живуть, ще дечим зі знахідок і проторговують. Ви ж,
пане Кравчук, завжди хизуєтесь знанням законів, правовим нібито всезнайством. То
хіба не знаєте, що ініційоване Рабиновичем і сфабриковане Саприкіною звинувачення
газети “СВ” в антисемітизмі і ксенофобії, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі
скасоване Апеляційним судом м. Києва?
Втяглися в цю кампанію і ваші політичні компаньйони Віктор Медведчук та
Віктор Янукович, головні стовпи кумівського режиму. Тут, отже, все ясно.
Але під листом, яким розпочато кампанію проти “СВ”, а заодно – на передвиборній
хвилі – і проти Президента України Віктора Ющенка, ще 13 підписів…”
ЦВК встановила, що стаття має ознаки передвиборної агітації і друкувалася без
укладення угоди з суб’єктом виборчого процесу, та задовольнила в цій частині скаргу
блоку „НЕ ТАК!”. Що ж стосується думки скаржника, що в статті „було поширено деякі
завідомо недостовірні та наклепницькі відомості про суб’єкта виборчого процесу –
кандидата у народні депутати України Кравчука Л.М.”, то ЦВК не погодилася з цим
твердженням, зазначивши, що „суб’єкт звернення зі скаргою не подав до Центральної
виборчої комісії жодних доказів тієї обставини, що відомості, які він вважає завідомо
недостовірними та наклепницькими, є такими. Тому в цій частині скарга задоволенню не
підлягає.”
ЦВК зобов’язала газету „Сільські вісті” „утриматися в подальшому від вчинення
порушень вимог Закону про вибори”. Таке рішення мало великий „охолоджуючий ефект”
і стало на заваді бажанням вільно обговорювати якості учасників виборчого процесу.
У Постанові №793 від 2 березня ЦВК розглянула скаргу блоку „НЕ ТАК” на дії
П.Порошенка. Як зазначено в скарзі,
21 лютого 2006 року о 19 годині 40 хвилин під час зустрічі з громадськістю в м.
Херсоні, яка транслювалася на телеканалі „СКІФІЯ”, суб’єкт оскарження Порошенко
П.О. висловився про те, що „Альтернативи не існує – і це є справжня політична
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реформа. А не балаканина, яка була започаткована комуністами, Медведчуком,
Регіонами і Кучмою”.
Під час цієї зустрічі на питання стосовно Шуфрича Н.І. Порошенко П.О.
припустився таких висловлювань: „Вибачте, я вважаю, що він клоун. Щасливий у
тому, що це вже бачить все суспільство держави... єдине, що мені соромно, що
перший президент нашої держави, пан Кравчук, знаходиться на чолі списку, який
вимагає скасування української мови як державної або введення російської, який...ну
йому має бути соромно. А всі решта там – клоуни. Їх час уже пішов. Згадайте, ким
був Медведчук рік тому, чи півтора роки тому. Це був володар держави. Як він здувся,
як тільки прийшли справді, народні люди. Подивіться, який на сьогоднішній день рівень
підтримки цієї політичної сили „Не Так!” – без фальсифікації, без заборони виступів на
телебаченні – він є ніхто...”.
Як докази вказаних обставин до скарги додано відеокасету та компакт-диск із
записами виступів П. Порошенка. Проте ЦВК установила, що відеокасета не містить
наведених висловлювань, а факту трансляції на телеканалі „СКІФІЯ” відеоматеріалу, який
уміщений на компакт-диску, встановити не можна. Кандидат у народні депутати України
Порошенко не належить до виключного кола осіб, яким відповідно до частини першої
статті 71 забороняється брати участь у передвиборній агітації. Отже, його участь в
передвиборній агітації не суперечить вимогам Закону про вибори. На цих підставах ЦВК
постановила відмовити блоку „НЕ ТАК!” у задоволенні його скарги.
Схоже на те, що телеканал „Скіфія” у своєму репортажі про зустріч Порошенка з
громадськістю Херсона просто видалив його критичні висловлювання щодо опонентів. І
тим самим врятував себе від санкцій, які могли б бути, аж до закриття.
Таким чином, і Закон про вибори, і практика його застосування, що складається,
формують таку картину: кандидати в депутати мають можливість вільно дебатувати на
виборчі теми, але журналісти та ЗМІ можуть висвітлювати ці дебати тільки на підставі
угод з політичними партіями (блоками), тобто репрезентуючи їхні інтереси. Самі вони
вільно висловити свої думки не в змозі, оскільки будь-яке критичне зауваження
трактується як передвиборна агітація. Отже, вони змушені відмовитися від висвітлення
виборчої кампанії або вдатися до сильної самоцензури.
Також варто згадати й абсолютно необґрунтовані рішення щодо заборони Міністру
внутрішніх справ України Ю.Луценко оприлюднювати інформацію про кримінальне
минуле кандидатів у народні депутати з посиланням на норми про заборону ведення
агітації посадовими особами органів державної влади.
Ці приклади яскраво показують, що положення щодо передвиборчої агітації Закону
про вибори народних депутатів суперечать Конституції України та статті 10 Європейської
конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. І це спричинило
надзвичайно негативні наслідки на хід парламентських виборів через істотне обмеження
свободи вираження поглядів.
Протягом дії президентської кампанії з осені 2004 року був запроваджений мораторій
на перевірку телерадіоорганізацій контролюючими суб’єктами, хоча, як на нашу думку,
цей хід мав виключно політичне мотивування, а не пояснювався справжньою загрозою
утисків ЗМІ. Пізніше це могло стати додатковим аргументом для тверджень в існуванні
адміністративного тиску на ЗМІ з боку нової влади.

5. Обмеження в контексті захисту суспільної моралі
Останні декілька років в Україні триває посилення обмеження свободи вираження
поглядів через захист суспільної моралі.
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Спочатку був прийнятий закон про захист суспільної моралі, який фактично не
відповідав Конституції України та міжнародним стандартам у сфері свободи слова, про
який ми вже писали в Доповіді правозахисних організацій „Права людини в Україні –
2004”.
Проте на сьогодні вже починають з’являтися випадки застосування цього
законодавства.
Склад Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, створення
якої передбачено раніше згаданим законом, змінювався протягом 2005 року. Причому це
робилося з прямим порушення процедури, встановленої законом. Так, за законом,
Голову комісії призначають самі члени Комісії зі свого складу. Проте й члени Комісії
призначаються Кабінетом Міністрів за поданням Голови. Тобто, у законі визначена
процедура, яку виконати на практиці просто неможливо, у наслідок чого Уряд вирішив
призначити Голову комісії всупереч закону, а не подати закон про внесення змін до цієї
процедури.
На підставі закону про захист суспільної моралі 30 серпня 2005 року Комісія з
питань розповсюдження і демонстрації фільмів в Україні заборонила до показу в
Україні художній фільм режисера Джорджа Ромеро „Країна мерців” (студія Universal).
Відповідно до українського законодавства, перед показом буд-якого фільму в Україні
його правовласник повинен отримати прокатне свідоцтво на фільм, що надає право
його показу в Україні. У цьому прокатному свідоцтві, зокрема, визначаються й вікові
обмеження щодо перегляду фільмів. При цьому Генеральний директор компанії B&Hdistribution Богдан Батрух на своїй прес-конференції зазначив, що даний фільм
демонструється в більше ніж 100 країнах, в тому числі Росії та Білорусі.37 Пізніше, на
підставі цього ж закону, був заборонений до показу в Україні фільм К.Тарантіно
„Хостел”.
Слід зазначити, що обмеження свободи слова з метою захисту суспільної моралі є
допустимим. Проте, в Україні, не зважаючи на чинний закон про захист суспільної моралі,
відсутні чіткі підстави обмеження свободи слова із цією метою. У наслідок цього таке
обмеження здійснюється вибірково на особистий розсуд певних посадових осіб органів
державної влади. І жодна особа не може передбачити свою поведінку таким чином, щоби не
порушити законодавство про захист суспільної моралі.

6. Рекомендації
1) Здійснити програму реформування державних ЗМІ через зміну їхньої системи
управління та фінансування відповідно до рекомендацій Ради Європи та ОБСЄ.
Найкращим прикладом такого реформування є запровадження суспільного
телерадіомовлення на базі державного телеканалу УТ-1 та Першого національного
радіоканалу.
2) Розробити
та
впровадити
відповідне
законодавство
та
програми
саморегулювання для журналістів і ЗМІ з метою зменшення поширення оплачених
інформаційних матеріалів або інформаційних матеріалів, здійснених на замовлення, з
порушенням журналістських стандартів щодо об’єктивності та збалансованості подачі
інформації.
3) Скасувати закони „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” та „Про
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”; при
цьому передбачити скасування окремих пільг журналістам державних ЗМІ та зрівняти їх
у правах із журналістами недержавних ЗМІ.
37

„Впервые в Украине запрещен прокат художественного фильма”// Газета „"Киевские Ведомости"
www.kv.com.ua, 30 августа 2005, 12:07.
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4) Внести зміни до закону про телебачення та радіомовлення, щоб він відповідав
стандартам Ради Європи, ОБСЄ та Європейського Союзу.
5) Внести зміни до законодавства щодо можливості визначення справжнього
власника ЗМІ, особливо телеканалів і радіостанцій, впровадження ефективного
контролю за концентрацією ЗМІ в руках одного власника чи його родини,
антимонопольними обмеженнями на інформаційному ринку відповідно до рекомендацій
Ради Європи, ОБСЄ та Європейського Союзу, а також впровадження необхідних процедур
щодо покарання порушників законодавства про концентрацію ЗМІ.
6) Забезпечити швидке та прозоре розслідування всіх минулих заяв щодо випадків
насильства та смерті журналістів, а також випадків перешкоджання журналістській
діяльності.
7) Прискорити процедуру ратифікації Європейської конвенції про транскордонне
телебачення, Додаткового протоколу до Конвенції про транскордонне телебачення,
а також прийняти зміни до законодавства для імплементації її норм, а також
положень Директив ЄС 85/552/ЕС, 97/36/ЕС „Телебачення без кордонів”.
8) Ліквідувати Державний комітет телебачення і радіомовлення під час розгляду
проекту змін до Конституції України.
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1

1. Правове регулювання права на свободу
мирних зібрань

1.1. Конституція України

Право мирних зібрань гарантується статтею 39 Конституції України:
“Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги,
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої
влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права
може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної
безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей”.
Конституційний Суд України в рішенні від 19 квітня 2001 року зазначив, що право на
мирні зібрання є “невідчужуваним і непорушним” правом громадян і дав офіційне
тлумачення статті 39 Конституції, зокрема, щодо термінів сповіщення органів влади про
проведення масового заходу. Також Конституційний Суд визначив, що конкретизувати
окремі положення статті 39 Конституції повинен окремий закон, який до цього часу не
прийнятий.
1.2. Особливості судового провадження в справах
про обмеження свободи зібрань.

Стаття 182 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ)2 визначає
“особливості провадження в справах за адміністративними позовами суб’єктів владних
повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання”, а стаття 183
КАСУ – “особливості провадження в справах за адміністративними позовами про
усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання”. Ці статті встановлюють
спеціальні терміни розгляду таких справ.
Стаття 182 встановлює, що органи державної влади та органи місцевого
самоврядування після одержання повідомлення про проведення зібрання мають право
звернутися до адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою
про заборону зібрання або те чи інше обмеження свободи зібрань. Згідно КАСУ
адміністративний суд повинен розглянути таку справу протягом трьох днів після
відкриття провадження, а у випадку відкриття провадження менш як за три дні до
проведення відповідного зібрання – невідкладно. Позовна заява, яка надійшла в день
проведення зібрання або після проведення зібрання, залишається без розгляду.
Постанови суду в таких справах виконуються негайно.

1

Розділ підготовлено Володимиром Чемерисом, членом правління Інституту „Республіка” та членом правління
Української Гельсінської спілки з прав людини. Якщо інше не зазначено, в розділі використані матеріали Інституту
„Республіка” та Української Гельсінської спілки з прав людини.
2
Кодекс набрав чинності з 1 вересня 2005 року.
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Стаття 183 встановлює, що організатори зібрань мають право звертатися до
адміністративного суду за місцем проведення зібрань ”із позовною заявою про усунення
обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, повідомлених про проведення цих зібрань”. Процедурні
вимоги щодо терміну розгляду такі ж самі, як і в статті 182.
До цього часу таких особливостей не було визначено законом. У результаті
систематично порушувалися строки розгляду таких справ, рішення про заборону
виносилися за декілька годин до початку мирного зібрання, що явно порушувало право
на зібрання.
Проте, як показав моніторинг дотримання права на мирні зібрання в Україні, який
проводився громадською організацією Інститут “Республіка” протягом 2004–2005 років,
обмеження та перепони для реалізації свободи зібрань у більшості випадків створюють не
ті органи, яких повідомляють організатори (це – місцеві державні адміністрації або
виконавчі органи місцевого самоврядування), а органи міністерства внутрішніх справ (з
відома або без відома відповідних державних адміністрацій чи виконкомів місцевих рад).
Відповідно ж до статті 183 КАСУ організатори зібрань не мають права позиватися до тих,
кого не повідомили (наприклад, до органів МВС).
Окрім того, КАСУ не встановлює спеціальних термінів для апеляційного оскарження
рішень окружних адміністративних судів про заборону зібрань або обмеження свободи
зібрань.
Практика українського судочинства показує, що хоча у більшості випадків апеляційні
суди скасовують рішення судів першої інстанції про заборону зібрань, розгляд таких
апеляційних скарг може тривати протягом місяців від моменту оскарження. Таким чином,
навіть якщо апеляційний адміністративний суд визнає помилку окружного
адміністративного суду і дозволить провести зібрання у визначений організаторами час і
у визначеному ними ж місці, право організаторів і учасників зібрання провести це
зібрання у визначений час і у визначеному місці не буде відновлено.
Установлення спеціальних термінів апеляційного оскарження заради того, щоб
організатори або учасники зібрання могли відновити свої права, вимагають “Керівні
принципи БДІПЛ ОБСЄ щодо підготовки законодавства про свободу зібрань”. Але поки
що з вищеназваних причин (великі терміни розгляду апеляційних скарг) в Україні
більшість організаторів зібрань у випадку заборони цих зібрань не звертаються з
апеляційними скаргами до відповідних апеляційних судів.
1.3. Використання в Україні законодавства про мирні зібрання
колишнього СРСР

В Україні відсутнє будь-яке законодавство, яке регулює реалізацію права на мирні
збори, окрім указаних вище положень та обмежень загального характеру. Про це ми вже
детально згодували у минулій Доповіді правозахисних організацій.3
Але органи державної влади, органи місцевого самоврядування та суди досі
використовують нормативні акти колишнього СРСР, такі, як Указ Президії Верховної
Ради СРСР від 28 липня 1988 року “Про порядок організації проведення зборів, мітингів,
вуличних заходів і демонстрацій у СРСР”, що на нашу думку є незаконним.
Указ суперечить Конституції України, зокрема, статті 39, що встановлює для
організації масових зібрань повідомчий, а не дозвільний порядок, і яка не містить
обмежень щодо терміну подачі повідомлень, а також іншим положенням Конституції.
Проте, наприклад, “Тимчасове положення про порядок розгляду міськвиконкомом
питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у місті
3

„Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій”. Харків: Фоліо, 2005. – с.92. Доповідь
доступна в Інтернеті за адресою: www.helsinki.org.ua.
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Харкові”, ухвалене Харківської міською радою 07 березня 2004 року (№ 221), яке діє й
досі, прямо посилається на згаданий Указ: „Тимчасове положення про порядок розгляду
міськвиконкомом питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та
демонстрацій розроблено у відповідності до... Указу Президії Верховної Ради СРСР
“Про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
в СРСР (діючого на території України відповідно до постанови Верховної Ради України
від 12.09.91 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР")”.
Таким чином, Харківська міськрада фактично взяла на себе повноваження
Конституційного Суду України, вирішивши, що згаданий Указ відповідає діючій
Конституції України.
1.4. Відповідальність за порушення права
на свободу мирних зібрань

Правоохоронні органи використовують загальні правові норми щодо забезпечення
громадського порядку, хоча майже усі затримані особи під час розгону масових зборів
несуть відповідальність за статтями 185 та 185-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (КпАП).
Стаття 185 КпАП – “злісна непокора законному розпорядженню або вимозі
працівника міліції” передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 до 25
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно від 30 доларів США до 85
доларів США), виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням
двадцяти процентів заробітку або адміністративного арешту терміном до 15 діб.
Стаття 185-1 КпАП – “порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій” передбачає різні покарання для учасників та
організаторів зібрань. Для учасників – у вигляді попередження або штрафу від 10 до 25
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно від 35 доларів США до 85
доларів США), а для організаторів – штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (приблизно від 70 доларів США до 350 доларів США), виправні роботи
на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку або
адміністративного арешту терміном до 15 діб. Таке ж покарання, як і для організаторів,
передбачено й для тих учасників зібрань, що вчинили подібні дії повторно. Така різниця
виникла внаслідок того, що Верховна Рада України 2 червня 2005 року запровадила
зміни до КпАП, скасувавши адміністративний арешт для учасників зібрань, які порушили
“порядок організації і проведення зборів” вперше.
Проте в більшості випадків до учасників та організаторів зібрань застосовують саме
статтю 185 КпАП через те, що довести факт “злісної непокори” працівникам міліції в
українських судах значно легше, ніж факт “порушення порядку організації і проведення
зборів”, бо для цього в практиці українських судів достатньо лише свідчень самих
працівників міліції.
Крім того, 2005 року правоохоронці застосовували правові норми статті 279
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за блокування транспортних
комунікацій. Указана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 50
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 170 доларів США),
виправних робіт на строк до двох років, арешт на строк до шести місяців або
обмеженням волі на строк до трьох років. Проте протягом 2005 року, за даними
Державної судової адміністрації, жодної особи не було засуджено за цей злочин.
Протягом 2004-2005 року парламент намагався змінити склад злочину,
передбаченого статтею 279 ККУ. Наприклад, проект № 3091 від 10 лютого 2003 року
„Про внесення змін до статті 279 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності
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за блокування транспортних комунікацій)" пропонував зробити виняток із застосування
цієї статті щодо ситуації, коли громадяни реалізують своє право на мирне зібрання.
Проте Верховна Рада України 2 червня 2005 року відхилила даний законопроект, що був
прийнятий у першому читанні 7 жовтня 2004 року.
В українському законодавстві існує також покарання за “незаконне перешкоджання
організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій” (стаття 340
Кримінального кодексу України) для службових осіб, або для всіх осіб, якщо це діяння
було вчинено із застосуванням фізичного насильства – виправні роботи на строк до двох
років, арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на той самий строк. При
цьому протягом 2005 року не зафіксовано жодного випадку покарання службових осіб за
перешкоджання реалізації права на мирні зібрання.
Так, 21 квітня міський голова міста Києва Олександр Омельченко особисто вдерся
до наметового містечка противників масової забудови столиці, розташованого біля
будівлі мерії, розірвав кілька плакатів та відібрав у мешканців містечка відеокамеру.
Міліція, яка знаходилась поруч, не втручалася. І хоч поведінка київського мера стала
предметом обговорення у Верховній Раді України, правоохоронці не висунули жодних
претензій до Омельченка.
Натомість столична міліція порушила кримінальну справу за статтею 293
Кримінального кодексу України – “групове порушення громадського порядку” – щодо
членів партії Українська національна асамблея, які вночі проти 30 травня 2005 року в
Києві розгромили наметове містечко противників мера Києва Олександра Омельченка та
нанесли його мешканцям травми. У жовтні 2005 року справу передано до
Шевченківського районного суду Києва, проте станом на 1 березня 2006 року судовий
розгляд не завершено. Звинувачені під час слідства показали, що до розгону наметів їх
спонукали чиновники Київської міської державної адміністрації, але слідство не взяло ці
свідчення до уваги.
1.5. Правові акти органів місцевого самоврядування,
що стосуються права на свободу
мирних зібрань

Конституція визначає, що право на мирні збори може бути обмежено лише
відповідно до закону. Незважаючи на це, місцеві органи влади часто приймають власні
правові акти, які не мають жодного стосунку до закону, і тим самим грубо порушують
свободу мирних зібрань.
Такі рішення прийняті протягом 1990-х – 2000-х років міськими радами більшості
обласних центрів України, зокрема, у Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Сумах,
Львові, Кіровограді, Полтаві та в деяких районних центрах (наприклад, Ізюм Харківської
області, Охтирка Сумської області та ін.).
Слід також додати, що відповідно до статті 92 Конституції права і свободи людини,
гарантії цих прав і свобод, основні обов’язки громадянина визначаються виключно
законами України, а не рішеннями місцевих органів влади.
У свою чергу Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” відносить до
повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад лише “вирішення
відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і
демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення
контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку” (стаття 38
Закону). Але, як показав аналіз Інституту “Республіка”, всі рішення, ухвалені
українськими органами місцевого самоврядування щодо свободи зібрань суперечать
Конституції України – законові прямої дії – і обмежують права громадян.
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Більшість з цих рішень місцевих рад ґрунтуються на згаданому Указі Президії ВР
СРСР і встановлюють десятиденний термін для повідомлення про захід. Крім того, такі
рішення встановлюють суттєві, антиконституційні обмеження права на мирні зібрання.
„Тимчасове положення про порядок розгляду міськвиконкомом питань щодо
організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у місті Харкові” у
свою чергу встановлює, що “за результатами розгляду повідомлення (про проведення
заходу – авт.) може бути прийняте рішення про неможливість проведення масового
заходу”. Тобто цим положенням на території Харкова фактично запроваджено
дозвільний порядок проведення зібрань. Втім, слід відзначити, що такий порядок
протягом 2005 року в місті не застосовувався.
17 листопада 2005 року Київська міська рада ухвалила рішення “Про внесення змін
до рішення Київради від 24 червня 1999 року № 317/418 „Про визначення порядку
організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів
політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру”,
згідно з яким в центрі столиці (в тому числі – біля будівель Секретаріату Президента,
уряду та Київської державної адміністрації) “проводяться тільки загальнодержавні та
загальноміські заходи відповідно до Указів Президента України, постанов та
розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень
Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”. Окрім того, пункт 1.2. указаного рішення
Київради визначив: „Під час проведення офіційних державних заходів у резиденції
Президента України, з метою їх забезпечення, обмежити рух пішоходів та
транспортних засобів по вул. Банковій від будинку № 3 до вул. Лютеранської”. Таким
чином, це рішення всупереч Конституції України обмежує свободу зібрань у просторі.
7 березня 2006 року Шевченківський районний суд Києва скасував згадане рішення
Київради від 17 листопада 2005 року як таке, що суперечить статті 39 Конституції
України. Представники Київради одразу ж оскаржили це рішення районного суду до
апеляційного суду.
На початку 2005 року Галицький районний суд Львова визнав неконституційним
рішення Львівської міської ради № 367 від 16 квітня 2004 року „Про порядок організації і
проведення в м. Львові зборів, мітингів, пікетувань, вуличних походів і демонстрацій”, яке
за основними положеннями схоже на відповідне рішення Київської міської ради.
7 листопада 2005 року Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровськ відмовив
у задоволенні позовної заяви Дніпропетровського міськвиконкому, який просив
заборонити мітинг ініціативної групи ринку „Озерка” біля приміщення міської ради,
апелюючи до того, що “Положення про проведення масових заходів у м.
Дніпропетровську” визначає для проведення мітингів інше місце. Суд не взяв до уваги
“Положення”, натомість звернувся до норми Конституції України, яка не містить
обмежень свободи зібрань у просторі.
Проте, незважаючи на це, органи місцевого самоврядування Дніпропетровська, як і
інших міст, де подібні положення були ухвалені, не скасовують їх і продовжують
застосовувати.
Зафіксовано випадок, коли селищна рада селища Гребінки Київської області у
відповідь на демонстрацію мешканців з вимогою розслідування вбивства гребінчанина
Володимира Набокова прийняла рішення, яке значно обмежувало права громадян.
25 липня селищна рада Гребінок на своїй сесії прийняла звернення до МВС із
закликом порушити кримінальну справу проти голови Васильківської районної організації
Української народної партії Леоніда Ковальчука, організатора демонстрації. Мешканці
Гребінок під час згаданої демонстрації одними з перших застосували нову для України
форму протесту: дві сотні протестуючих безперервно ходили вздовж пішохідного
переходу і, таким чином, не порушуючи правил дорожнього руху, фактично зупинили
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автомобільний рух трасою Київ – Одеса. Також гребінківські депутати вимагали
заборонити збір підписів під зверненням місцевих мешканців до Президента України
Віктора Ющенка та керівників правоохоронних відомств з вимогою забезпечити
об’єктивне розслідування вбивства та звільнити місцевого прокурора та голову
Васильківської райдержадміністрації, які, на їх думку, перешкоджають слідству.
1.6. Застосування норм, що регулюють
встановлення “малих архітектурних форм”
при реалізації громадянами права на мирні зібрання

Деякі місцеві влади для регулювання і проведення масових заходів використовують
ще одне положення, яке формально не стосується права на мирні зібрання, – про
встановлення на території міст “малих архітектурних форм”. Такі положення ухвалені
міськими радами багатьох українських міст, зокрема, Києва і Донецька.
„Малі архітектурні форми” – кіоски, ларьки, намети та інші невеликі за розміром
споруди, які встановлюють підприємства різних форм власності для того, щоб вести
комерційну діяльність. Окрім того, такі “форми” мають функціонувати доволі довгий час.
Установлення таких “форм”, безсумнівно, має підлягати регулюванню з боку місцевих
влад.
Але в Україні є традицією проведення акцій протесту у формі наметових містечок.
Правове регулювання встановлення наметових містечок має здійснюватись в межах
положень про право на мирні зібрання, а не в межах положень про “малі архітектурні
форми”.
Наприклад, 7 квітня Печерський районний суд Києва задовольнив заяву Київської
міськдержадміністрації
про
демонтаж
наметового
містечка,
встановленого
представниками громадської організації „Нова генерація” біля будівлі Генеральної
прокуратури України (вулиця Різницька в м. Києві) на знак протесту проти затримання
голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова.
Проте вже 19 квітня 2005 року Шевченківський районний суд Києва відмовив у
задоволенні заяви Київської міськдержадміністрації (КМДА) про заборону наметового
містечка прихильників затриманого напередодні опозиціонера Бориса Колесникова. У
своїй заяві КМДА, зокрема, зазначила, що “розміщення малих архітектурних форм,
якими є намети, потребує дозволу Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища КМДА”. Суд у своєму рішенні прямо
вказав: “намети не є “архітектурною формою” і отримання дозволу на їх
встановлення законом не передбачено”.
Проте всупереч рішенню суду Київська міська рада 17 листопада 2005 року у своїй
постанові “Про внесення змін до рішення Київради від 24 червня 1999 року № 317/418
“Про визначення порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових
громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного
та іншого характеру” ще раз наголосила: “не допускається встановлення малих
архітектурних форм, (кіосків, лотків, навісів, наметів в т.ч. тимчасових та
пересувних призначених для роздрібної торгівлі, інформаційних, рекламних,
презентаційних та інших цілей), об'єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будьяких стендів, щитів, панно, прапорів. екранів, транспарантів, наклейок та ін.) без
погодження у порядку, визначеному законодавством України”.

1.7. Законопроекти щодо реалізації права на свободу
мирних зібрань

До 2005 року жоден законопроект щодо свободи зібрань не був ухвалений
парламентом України. 2005 року Інститут “Республіка” у співпраці з експертами
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Української Гельсінської спілки з прав людини розробив проект закону “Про свободу
мирних зібрань” і 15 липня народний депутат України Віктор Мусіяка вніс його до
Верховної Ради (реєстраційний номер проекту – 7819)4.
Цей проект розроблено у відповідності до „Керівних принципів БДІПЛ ОБСЄ щодо
підготовки законодавства про свободу зібрань” та практики Європейського суду з прав
людини, й основні його параметри такі. Поруч з поняттями „збори”, „мітинг”, „похід”,
“демонстрація” відповідно до європейської практики запроваджено поняття “спонтанна
демонстрація” (зібрання, не організоване жодною фізичною або юридичною особою),
„контр-демонстрація” (зібрання, яке відбувається в той же час і в тому ж місці, що й інше
зібрання, з метою висловити інші або протилежні погляди), а також, відповідно до
української практики, поняття “наметове містечко”.
Проект гарантує право мирних зібрань громадянам України, іноземцям та особам
без громадянства, особам, молодшим за 18 років, особам, цивільна дієздатність яких
обмежена судом та тим, хто перебуває в установах виконання покарань за вироком
суду. Проект відповідно до Конституції України не містить обмежень свободи зібрань ні в
часі, ні в просторі, через тривалість зібрання, його форму або кількість його учасників.
Проект установлює перелік обставин, які не можуть бути підставою для обмеження
свободи зібрань, зокрема: відсутність повідомлення про проведення мирного зібрання;
відсутність організатора (організаторів) мирного зібрання у випадку спонтанної
демонстрації; проведення контр-демонстрації; проведення одночасно із мирним
зібранням заходів святкового та спортивного характеру, концертів, фестивалів, народних
свят тощо; обговорення під час мирного зібрання питань відставки будь-яких посадових
осіб, зміни влади, конституційного порядку, адміністративного та політичного устрою чи
територіальної цілісності, заклики до проведення всеукраїнського або місцевих
референдумів, дострокових виборів будь-якого державного органу чи органу місцевого
самоврядування або до бойкоту референдумів чи виборів; блокування учасниками
мирного зібрання вулиць, доріг, будівель чи споруд; рівень шуму у місці, де відбувається
мирне зібрання; нездатність органу міністерства внутрішніх справ забезпечити охорону
громадського порядку під час проведення мирного зібрання. Всі ці обставини були
визначені в ході моніторингу дотримання свободи зібрань в Україні як такі, через які
право на мирні зібрання всупереч Конституції порушується найчастіше.
Проект установлює спеціальні терміни розгляду апеляційних скарг на рішення судів
першої інстанції про обмеження свободи зібрань: “Заява про апеляційне оскарження та
апеляційна скарга, подана суб’єктом оскарження на рішення суду щодо обмеження
права на мирні зібрання, розглядається позачергово в дводенний строк з дня її
отримання, проте в будь-якому випадку до дати проведення мирного зібрання, а у
випадку, якщо рішення суду щодо обмеження права на мирні зібрання було прийняте до
початку мирного зібрання – невідкладно”.
Проектом також установлено відповідальність посадових та інших осіб за порушення
права на мирні зібрання.
Згаданий проект закону „Про свободу мирних зібрань” викликав різну реакцію.
Зокрема, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України (ГНЕУ)
запропонувало повернути проект “на доопрацювання із наступним повторним
поданням на перше читання”. ГНЕУ, зокрема, всупереч статті 26 Конституції України
(“Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі
самі обов`язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією,
законами чи міжнародними договорами України”, а Конституцією, жодним чинним
законом України чи міжнародним договором свобода зібрань для негромадян в Україні
4
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не обмежена) пропонує позбавити права на мирні зібрання іноземців та осіб без
громадянства.
Окрім того, ГНЕУ не вважає названі в проекті обставини, які не можуть бути
підставами для обмеження свободи зібрань, саме такими обставинами, а навпаки –
пропонує “визначити конкретні правові підстави обмеження реалізації права громадян
на мирні зібрання”.
Натомість, Харківська правозахисна група (ХПГ) загалом позитивно відгукнулась
щодо проекту і вважає, що “законопроект є в цілому вдалим, але, очевидно, потребує
“косметичного” юридичного опрацювання” (конституційний експерт ХПГ Всеволод
Речицький).
Між тим, протягом 2005 року Верховна Рада не встигла розглянути проект закону
“Про свободу зібрань”. А вже на початку 2006 року, 10 січня, парламент відмовився від
включення цього законопроекту до порядку денного. Фактично, проект, таким чином,
відхилили. При цьому слід зазначити, що Голова профільного Комітету Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Г.Удовенко зареєстрував Постанову про повернення законопроекту про свободу мирних
зібрань на доопрацювання.
Інститут “Республіка”, доопрацювавши законопроект з урахуванням зауважень ХПГ,
запропонує його на розгляд наступному складові парламенту 2006 року.
1.8. Заяви та пропозиції посадових осіб
щодо законодавчого врегулювання реалізації права
на свободу мирних зібрань

Протягом 2005 року ряд високих посадових осіб України (Президент, чиновники
Міністерства внутрішніх справ, міський голова Києва та чиновники КМДА) говорили про
необхідність законодавчого врегулювання реалізації права на мирні зібрання. Вони
висунули кілька конкретних пропозицій, проте не подали до парламенту жодного
законопроекту стосовно свободи зібрань.
Уже 21 лютого, менше ніж за місяць після своєї інаугурації, Президент України Віктор
Ющенко, маючи на увазі учасників антивоєнної демонстрації, які прийшли до будівлі
державного секретаріату (колишня адміністрація Президента) на вулиці Банковій у Києві,
заявив: “Це не означає, що можна щодня проводити несанкціоновані мітинги”. Ця
заява Президента суперечить українському законодавству про мирні зібрання, яке не
передбачає надання санкцій для проведення мітингів, пікетів чи демонстрацій і
встановлює повідомний порядок проведення мітингів, демонстрацій тощо.
Згодом, 25 березня, навколо будівлі держсекретаріату було встановлено
тимчасову огорожу (у грудні 2004 року, під час “помаранчевої революції” огорожу
навколо адміністрації Президента, встановлену за часів Президента Леоніда Кучми,
було зруйновано демонстрантами – прихильниками Віктора Ющенка), а за тиждень –
огорожу стаціонарну. Таким чином, відновлено практику обмеження права на мирні
зібрання безпосередньо біля резиденції Президента, яка існувала за часів Президента
Кучми. Більше того, держсекретаріат звернувся до Київради з проханням включити до
переліку територій, на яких не можуть проводитися зібрання, ініційовані недержавними
структурами, територію навколо секретаріату. І це прохання знайшло своє втілення у
згаданому вище рішенні Київради від 17 листопада 2005 року. Таким чином, на
пропозицію держсекратаріату була всупереч Конституції обмежена свобода зібрань
біля його приміщення.
Після того, як 15 жовтня 2005 року в Києві, під час проведення демонстрації
прихильників визнання ОУН-УПА воюючою стороною в Другій світовій війні (“Братство
вояків УПА”, УНА-УНСО, Спілка офіцерів України) та контр-демонстрації противників
ОУН-УПА (ПСПУ, “Прорив”), органи міліції та КМДА не змогли забезпечити громадський
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порядок та реалізацію права на мирні зібрання для обох сторін (навіть тоді, коли обидві
групи демонстрантів заздалегідь попередили про свій намір провести свої заходи), і на
Хрещатику відбулися сутички між демонстрантами, міністр внутрішніх справ Юрій
Луценко звернувся до Верховної Ради України, а керівник київської міліції Віталій Ярема
– до Київради, з пропозицією встановити 10-денний термін для подачі повідомлень про
проведення зібрань. Ці пропозиції відповідають згаданому вище Указові Президії
Верховної Ради СРСР від 1988 року, але суперечать рішенню Конституційного Суду
України від 19 квітня 2001 року, у якому вказано: “Тривалість строків завчасного
сповіщення має бути в розумних межах і не повинна обмежувати передбаченого
статтею 39 Конституції України права громадян на проведення зборів, мітингів,
походів і демонстрацій. Такі строки мають слугувати гарантією реалізації цього
права громадян”.
Очевидно, що термін у 10 днів не дає можливості громадянам оперативно
відреагувати на суспільно важливі події, які відбуваються в країні. Наприклад, на “зняття
з виборів” кандидата напередодні виборів, спробу перевороту (як, наприклад, під час
ГКЧП), і т.д.
Окрім того, чиновники МВС запропонували запровадити відповідальність організаторів
(тих, хто подав повідомлення про зібрання) за порушення, які вчинили учасники зібрань.
Тобто фактично МВС задля полегшення своєї роботи з виявлення порушників
громадського порядку запропонувало ототожнити поняття “організатор мітингу” та
“організатор порушення чи злочину”.
Навіть попри те, що така новела в законодавстві дозволила б притягати до
відповідальності організаторів мітингів у тому випадку, коли громадський порядок
порушили люди, які не мають жодного відношення до організаторів мітингу (або,
наприклад, люди, які з провокативною метою бажають зірвати проведення зібрання),
така постановка питання неприпустима з правової точки зору, бо суперечить принципу
індивідуальної відповідальності й, по суті, запроваджує принцип “кругової поруки”.

2. Огляд порушень права на свободу мирних зібрань
за 2005 рік
2.1. Загальна оцінка порушень

Протягом 2005 року в Україні відбулися масові порушення права на мирні зібрання з
боку місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
органів внутрішніх справ та судів першої інстанції.
Низка пікетів, мітингів та демонстрацій (у більшості випадків – заходи опозиції) були
безпідставно заборонені в судовому порядку. Деякі мітинги та наметові містечка були
розігнані без жодного рішення суду. Для розгону мітингів та походів міліція
застосовувала силу, у результаті чого учасники мітингів отримали фізичні травми.
У кількох випадках учасники мирних зібрань були атаковані людьми, які не мали
відношення до міліції (працівники приватних охоронних структур, політичні опоненти). У
більшості таких випадків правоохоронці залишалися бездіяльними.
Низка організаторів та учасників мирних заходів зазнали адміністративних
переслідувань.
За фактами блокування адміністративних будівель та транспортних магістралей з
боку учасників акцій протесту – прихильників обох головних кандидатів у Президенти на
виборах 2004 року – порушено дві кримінальні справи. Відкриту наприкінці 2004 року
кримінальну справу за блокування Хрещатика – головної вулиці Києва – та
адміністративних будівель прибічниками теперішнього Президента України Віктора
Ющенка під час “помаранчевої революції” було закрито на початку 2005 року. Натомість
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на початку 2005 року, після інаугурації нового Президента Ющенка, було відкрито
кримінальну справу проти прибічників нинішнього опозиційного лідера Віктора
Януковича, які заблокували автомобільну дорогу біля міста Армянськ під час
“автопробігу дружби”, організованого прибічниками Ющенка. На даний момент ця справа
розглядається в суді.
На відміну від 2004 року, коли порушення свободи зібрань були зафіксовані
практично в усіх регіонах України, протягом 2005 року в деяких регіонах таких порушень
не було зафіксовано взагалі. Наприклад, у Сумській області (яка була одним з
“рекордсменів” у порушенні свободи зібрань протягом 2004 року), а також у Луганській,
Харківській, Чернігівській, Волинській та Львівській областях. Натомість у низці регіонів
кількість таких порушень значно збільшилась. Зокрема, у містах Києві та Севастополі,
Автономній Республіці Крим, у Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській
областях.
Загалом протягом 2005 року в Україні відбулося менше масових зібрань, ніж 2004,
меншою була й кількість їх учасників. Проте зменшення кількості мітингів і демонстрацій
2005 року відбулося лише тому, що статистика зібрань 2004 року в Україні враховувала
масові мітинги і демонстрації, які в листопаді – грудні, під час “помаранчевої революції”
відбувалися на всій території України.
За даними Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ, за
останні десять років в Україні кількість масових акцій збільшилась в 16 разів. Тільки
протягом перших шести місяців 2005 року було зареєстровано майже 80 тисяч масових
акцій, що на 27,5 відсотків більше, ніж за відповідний період 2004 року. За останні ж
півроку 2005 року кількість мітингів була значно меншою, ніж за той же період 2004
(через “помаранчеву революцію”). Протягом 2005 року за даними Департаменту на
території країни відбулося понад 124,4 тис. масових заходів за участю 63 млн. громадян.
Для забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час масових заходів та
інших акцій залучалося понад 1 млн. працівників органів внутрішніх справ. За порушення
організації та проведення масових заходів протягом 2005 року притягнуто до
адміністративної відповідальності 40 організаторів та активних учасників заходів.
Можна стверджувати, що в Україні є стійка тенденція: з кожним роком усе більше й
більше громадян користуються своїм правом на зібрання.
Якщо ж оцінювати тенденції порушень свободи зібрань, то слід зазначити, що попри
зменшення кількості зібрань порівняно з 2004 роком, 2005 року в Україні зафіксовано
більше фактів порушень права на мирні зібрання, ніж 2004 року. І абсолютна більшість
цих порушень стосувалась опонентів діючої влади.
2.2. Особливості порушень прав громадян
під час проведення святкових, спортивних
та концертних заходів

2005 року, як і 2004, найбільше учасників зібрали масові заходи, присвячені тій чи
іншій святковій чи знаменній даті й ті, які відбувалися в дні державних або релігійних
свят, а також спортивні та концертні заходи: Новий Рік, інаугурація Президента Ющенка,
Великдень, День перемоги, День незалежності. Усі ці зібрання організовувалися і
відбувалися за участю представників центральних або місцевих органів влади і пройшли
практично без ексцесів. Натомість, на відміну від 2004 року, коли спортивні та концертні
заходи проходили загалом спокійно, 2005 зафіксовано кілька інцидентів під час таких
заходів.
Так, 29 травня під час фінального матчу Кубку України з футболу на столичному
стадіоні "Олімпійський", після того, як один з глядачів запалив димову петарду, міліція
кинулася бити палицями всіх без виключення глядачів сектору, не виключаючи жінок та
дітей. Після завершення матчу глядачі близько 2-х годин провели в оточенні міліції, не
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маючи змоги навіть випити води в 30-градусну спеку. Далі їх було піддано процедурі
примусового запису "свідчень" на відеокамеру.
УГСПЛ 13 червня звернулася до МВС із відкритим листом з приводу цих подій з
вимогою належно розслідувати ці факти, вказавши, що дії міліції були явно не
пропорційні загрозі громадського порядку.5 Незабаром МВС публічно відповіло, що
міліція діяла у відповідності із законодавством України і порушень з її боку не виявлено.6
18 серпня ялтинська місцева влада відмовилась надати майданчик для концерту
гурту “Грін грей”, який мав відбуватися в ході музичного туру “Наше право”. Приводом
для заборони концерту стало те, що недалеко від майданчика, на якому хотіли
виступати музиканти, мав проходити інший захід. На думку самих музикантів, причина
заборони – те, що вони в ході туру збирали підписи громадян проти “дискримінації”
російської мови.
2.3. Особливості порушень прав учасників мирних зібрань
з вимогами політичного характеру

Іншу категорію масових заходів являли собою політичні зібрання – ті, які
проводились політичними організаціями або під політичними гаслами. Наймасовішими з
них були акція “За Україну без Ющенка” (Донецьк, серпень), демонстрації “за” та “проти”
визнання ОУН-УПА воюючою стороною в Другій світовій війні (Київ, 15 жовтня),
відзначення річниці “Жовтневої революції” (Київ, 7 листопада), відзначення річниці
“Помаранчевої революції” (Київ, 22 листопада). Велику кількість політичних зібрань
(щоправда, з меншою, ніж у названих вище заходів кількістю учасників) складали пікети з
вимогою звільнення затриманих напередодні представників опозиції, зокрема, голови
Донецької обласної ради Бориса Колесникова (член Партії Регіонів) та екс-голови
Закарпатської обласної державної адміністрації Івана Різака (член Соціал-демократичної
партії України (об’єднаної) (СДПУ(о)).
У багатьох випадках суди першої інстанції за поданням органів місцевого
самоврядування забороняли мітинги опозиції, а кілька опозиційних зібрань були
розігнані, наприклад:
– 30 січня наметове містечко Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) у
Дніпропетровську,
– 9 квітня наметове містечко прихильників екс-мера Одеси Руслана Боделана,
– 7 травня наметове містечко ПСПУ та партії “Держава” у Севастополі,
– 15 і 20 червня наметове містечко СДПУ(о) в Ужгороді,
– 24 серпня демонстрація учасників акції “За Україну без Ющенка” у Донецьку,
– 22 листопада мітинг партії “Братство” у Києві.
У деяких випадках (Севастополь і Донецьк) опозиційні зібрання були розігнані без
відповідних рішень суду.
Слід відзначити, що зафіксовано також порушення права на мирні зібрання і щодо
провладних угруповань. Зокрема, 12 квітня Жовтневий районний суд Полтави заборонив
представникам Народного руху України, партії “Батьківщина” та Соціалістичної партії
України (урядові партії) проводити безстрокову акцію з вимогами перевиборів
полтавського міського голови, а 27 жовтня Бабушкінський райсуд Дніпропетровська за
поданням міської ради заборонив місцевому відділенню Народного Союзу “Наша
Україна” проводити в центрі міста заходи, присвячені річниці “помаранчевої революції”.
Втім, навіть попри рішення суду, жодного зібрання провладних партій чи організацій
протягом 2005 року розігнано не було і вони провели свої заходи без ексцесів.

5

Текст звернення від 13 червня доступний в Інтернеті на сайті УГСПЛ в розділі прес-релізи/звернення:
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1118666950.
6
Відповідь МВС доступна на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1119805572.

158

VII. СВОБОДА ЗІБРАНЬ
Загалом, на відміну від 2004 року, коли найбільша кількість порушень стосувалася
зібрань із соціальними вимогами, 2005 року саме щодо політичних зібрань було
зафіксовано найбільшу кількість порушень права на мирні зібрання.
2.4. Особливості порушень прав учасників мирних зібрань
з вимогами соціального характеру

Ще одна категорія зібрань – зібрання із вимогами соціального характеру.
Організаторами таких зібрань є, як правило, громадські неполітичні організації. Протягом
2005 року в своїй більшості такі мітинги і пікети були заходами протесту проти
незаконної, на думку їх учасників, забудови міст. Найбільше таких мітингів відбулося в
Києві, але такі мітинги відбувалися й в інших містах України (наприклад, протест проти
забудови берега озера Чешка в Сумах).
Також до зібрань соціального характеру слід віднести і пікетування Економікоправового технікуму при Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП)
громадською організацією Центр для геїв і лесбійок “Наш світ” з протестом проти
виключення студента через його сексуальну орієнтацію, мітинги екологічного характеру,
а також продовження акції SOS, яка з’явилась ще 2003 року і є акцією громадян, що
добиваються відновлення справедливості у такому вигляді, як вони її розуміють
(наприклад, велику частину учасників цієї акції складають батьки незаконно засуджених,
як вони вважають, дітей).
Учасників “соціальних” зібрань було найменше порівняно з учасниками інших зібрань,
але щодо їх учасників також було застосовано силу з боку “охоронців порядку”. Передусім
причиною цього є, напевне, те, що протест проти забудови міст є, насамперед, протестом
проти політики місцевої влади. І в Києві, де таких протестів було протягом 2005 року
найбільше (організатором таких акцій була громадська організація Форум порятунку Києва
та ініціативні групи мешканців прилеглих до будівництва будинків), на перший план
висувалася вимога відставки мера Києва Олександра Омельченка, тобто вимога, по суті,
політична. Це, очевидно, відбулося через загальну політизацію суспільного життя в Україні
(через що, до речі, збільшилась кількість “політичних” мітингів порівняно із мітингами
“соціальними”), а також через наближення загальних виборів (у тому числі виборів органів
місцевого самоврядування), які відбулися 26 березня 2006 року.
Так, мітинги і пікети Форуму порятунку Києва в кількох випадках (наприклад, 24
лютого на Печерську та 7 червня на Троєщині) були розігнані без відповідних рішень
суду працівниками приватних охоронних фірм. Присутня поруч міліція в хід подій не
втручалася.
Також у 2005 році, як і в 2004, київські міліціонери розігнали учасників акції SOS, які
висували суто соціальні вимоги. 13 вересня 2005 року міліція, посилаючись на рішення
Печерського райсуду столиці від 7 вересня, зруйнувала наметове містечко, встановлене
біля приймальні Президента України громадянами, які вимагають перегляду рішень
судів, за якими, на їхню думку, незаконно позбавили їх житла або ув’язнили їхніх родичів.
За словами мешканців містечка, під час ліквідації містечка міліція та судові виконавці не
пред’явили рішення суду та брутально побили кількох пікетувальників. Зокрема, одну
жінку-пенсіонерку із черепно-мозковою травмою забрано до лікарні. Як стверджують
пікетувальники, при ліквідації наметового містечка було забрано особисті речі,
документи, гроші та мобільні телефони учасників акції.
Нагадаємо, що 15 травня 2004 року пікет учасників акції SOS біля Верховної Ради
України був також розігнаний київської міліцією. У більшості тоді постраждали ті ж самі
люди, що й 13 вересня 2005 року.
Представники київської міської влади разом з працівниками міліції намагалися
чинити перешкоди Центрові для геїв і лесбійок “Наш світ” у проведенні протестної акції
проти виключення студента з МАУП через його сексуальну орієнтацію. Завчасно
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повідомивши КМДА про намір провести таку акцію, “Наш світ” за добу до проведення
акції отримав факсимільне повідомлення за підписом заступника міського голови Києва
В. В. Ільгова. У листі значилось: „За результатами розгляду (повідомлення про акцію –
авт.) повідомляємо, що до Київської міської державної адміністрації надійшло
повідомлення про проведення іншого масового заходу, який збігається у місці і часі з
запланованою Вами акцією. Враховуючи викладене, проведення зазначеного заходу не
є можливим”. Тобто, всупереч Конституції, київська міська влада взяла на себе функцію
заборони зібрань.
Далі, 17 травня, під час пікетування Економіко-правового технікуму при МАУП, люди
в цивільному намагались відтіснити представників "Нашого світу" від приміщення
технікуму. Джерело, пов’язане із МАУП, повідомило, що це були представники
Солом’янського райвідділу міліції Києва. У той же час у приміщенні технікуму
відбувалась досить агресивна акція противників гомосексуалістів. Пікет протесту проти
гомофобії таки відбувся. Агресію з боку організаторів і учасників акції їх опонентів
стримувала лише присутність телеоператорів.
2.5. Судові обмеження права на свободу мирних зібрань

У всіх випадках, які були проаналізовані Інститутом “Республіка”, рішення
українських судів про обмеження права на мирні зібрання, ухвалені 2005 року, були
безпідставними або ґрунтувалися на неконституційних підставах. Зокрема, вони
ґрунтувалися:
1. На рішеннях органів місцевого самоврядування, які суперечать Конституції
України. Так, Бабушкінський райсуд Дніпропетровська 17 січня на підставі “Положення
про проведення масових заходів у м. Дніпропетровську”, затвердженого рішенням
міськвиконкому від 21 серпня 2003 року, заборонив наметове містечко ПСПУ (30 січня це
наметове містечко було демонтоване). 22 квітня той же суд на тих же підставах
заборонив мітинг СДПУ(о) (мітинг опозиціонери таки провели, але були оштрафовані за
рішенням того ж Бабушкінського суду на 85 гривень за використання звукопідсилюючої
апаратури).
2. На положеннях про “малі архітектурні форми”. Наприклад, 1 березня
Ворошилівський районний суд Донецька на підставі рішення міськради про “малі
архітектурні форми”, ухваленого 2004 року, заборонив прихильникам Віктора Януковича
встановлювати намети на центральній площі міста. Опозиціонери виконали рішення
суду і згорнули свої намети.
3. На тих підставах, що “обмеження щодо реалізації цього права може
встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах... громадського
порядку, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей”
(стаття 39 Конституції України). Відповідно до проведеного Інститутом “Республіка”
моніторингу ми мусимо заявити, що всі судові рішення, ухвалені таким чином, не мали
тих підстав, на які посилалися судді у своїх рішеннях.
Наприклад, 7 квітня Печерський районний суд задовольнив заяву Київської
міськдержадміністрації
про
демонтаж
наметового
містечка,
встановленого
представниками громадської організації “Нова генерація” біля будівлі Генеральної
прокуратури України (вулиця Різницька в Києві) на знак протесту проти затримання
голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. Суд послався на висновок
експертизи, яка встановила, що рівень шуму в одному з кабінетів генпрокуратури на
другому поверсі перевищує допустиму норму, а також скарги мешканців сусідніх
будинків, яким наметове містечко заважало пересуватися вулицею (на думку суду ці
факти свідчили про порушення прав громадян з боку мешканців наметового містечка).
Після цього “Нова генерація” припинила акцію.
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14 червня Ужгородський міськрайонний суд задовольнив заяву Ужгородського
міськвиконкому про заборону розміщення наметового містечка, встановленого місцевою
організацією Української соціал-демократичної молоді 16 травня біля будівлі
облдержадміністрації на знак протесту проти затримання екс-губернатора Закарпаття
Івана Різака. У рішенні суду конституційні положення про “охорону здоров’я населення”
та “громадський порядок” були потрактовані в оригінальний спосіб. На думку
міськвиконкому і суду під час функціонування наметового містечка існує "загроза
життю мешканців наметового містечка та загроза порушення громадського спокою".
Засідання суду відбулося без представників відповідача (УСДМ), якого навіть не було
повідомлено про час і місце розгляду справи.
Зафіксовано випадок, коли суд виніс не рішення, а ухвалу про заборону проведення
зібрання ще до розгляду справи про таку заборону по суті. 8 квітня суддя Приморського
районного суду Одеси виніс ухвалу, згідно з якою наметове містечко прихильників ексмера міста Руслана Боделана, розташоване на Думській площі, мало припинити своє
існування до розгляду по суті заяви міськвиконкому, очолюваного на той час провладним
мером Едуардом Гурвіцем, який просив заборонити акцію прихильників Боделана. Після
того, як вранці 9 квітня судові виконавці зачитали мешканцям містечка цю ухвалу, група
людей, які за словами мешканців містечка належать до організацій, що підтримують
Президента Ющенка та мера Гурвіца, заходилася трощити містечко. Під час сутички
були викрадені особисті речі та документи громадян. Багатьох учасників акції протесту
затримано міліцією. Тих з них, які мешкають поза Одесою, міліціонери примушували
залишити місто.
У той же час слід відзначити позитивні тенденції, які з’явилися в ставленні судів до
свободи зібрань 2005 року. Деякі суди, навіть ті, які раніше безпідставно обмежували
свободу зібрань, почали виносити рішення у відповідності до Конституції.
Так, Бабушкінський райсуд Дніпропетровська, який 17 січня, 22 квітня та 27 жовтня
забороняв проведення зібрань на підставі згаданого рішення міськвиконкому від 21
серпня 2003 року, уже 7 листопада відмовив у задоволенні позовних вимог виконкому
Дніпропетровської міськради, який просив суд “про обмеження права на проведення
масового заходу” ініціативній групі ринку “Озерка” на тій підставі, що “місце проведення
масового заходу суперечить Положенню про проведення масових заходів у м.
Дніпропетровську... від 21.08.2003р. № 2207” (ініціативна група “Озерки” збиралася
розпочати безстрокове голодування біля будівлі міськвиконкому). Бабушкінський райсуд
уперше у своїй практиці не взяв до уваги Положення про проведення масових заходів у
м. Дніпропетровську, натомість розглянув ситуацію з точки зору положень статті 39
Конституції України. Суд у своєму рішенні вказав: “Будь-яких доказів, що голодування
п’яти жінок під стінами виконкому може створити реальну небезпеку заворушень чи
злочинів, загрозу здоров’ю населення або правам та свободам інших людей (все
перелічене – підстави для судової заборони мітингів, викладені у частині другій
статті 39 Конституції України – авт.) представниками позивача суду не надано”.
У свою чергу Шевченківський райсуд Києва 19 квітня ухвалив рішення, яке містить
кілька концептуальних положень щодо свободи зібрань. Райсуд відмовив КМДА у
задоволенні заяви “про встановлення обмежень Всеукраїнській молодіжній організації
“Союз молоді регіонів України” проводити з 09.04.2005 з 9-00 цілодобове пікетування в
Маріїнському парку навпроти адміністративної будівлі Кабінету Міністрів України із
встановленням наметів, використанням звукопідсилюючої техніки, розведенням
багаття” і при цьому вказав, що
1) „намети не є “архітектурною формою” і отримання дозволу на їх встановлення
законом не передбачено”;
2) „всі питання щодо забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших
людей, покладено саме на заявника (тобто, органи влади, в даному випадку – КМДА –
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авт.), а не на організаторів цих масових заходів”. Тобто, український суд фактично
запровадив практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої держава має
позитивні зобов’язання щодо охорони зібрань, а саме – зобов’язання захищати збори, їх
учасників, та права інших людей під час проведення зібрань. Окрім того, суд фактично
визнав безпідставними вимоги керівників силових структур України встановити
відповідальність організаторів зібрань за дотримання громадського порядку учасниками
зібрань;
3) „за своїм змістом всі масові громадські заходи як загальнодержавні, так і
регіональні (мітинги, походи, демонстрації тощо) незалежно від того, ким вони
проводяться: органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, громадськими організаціями, партіями чи окремими
громадянами – у тій чи іншій мірі порушують права та свободи інших осіб. Ці
порушення можуть полягати в забороні чи обмеженні руху транспорту, обмеженні
роботи торгівельних та інших підприємств, перевищенні допустимих шумів тощо...
Тому створення додаткових незручностей для громадян, підвищеність шуму не може
бути правовою підставою для звернення з вимогами про обмеження прав і свобод
громадян на мирні зібрання”. Таким чином, вперше український суд визнав
безпідставною практику заборони зібрань під приводом того, що ці зібрання занадто
шумні чи створюють незручності для громадян, які не беруть у цих зібраннях участі.
У жовтні той же Шевченківський райсуд Києва не задовольнив заяву КМДА, яка
просила заборонити мітинги як прихильників, так і противників визнання ОУН-УПА
воюючою стороною в Другій світовій війні на тій підставі, що ці мітинги мали відбутися
одночасно в одному й тому ж місці (уранці 15 жовтня на Хрещатику). Таким чином,
український суд фактично визнав незаконною домінуючу до цього часу в країні практику
заборони контр-демонстрацій.
Втім, київська міліція не змогла запобігти сутичкам між політичними опонентами 15
жовтня і, мабуть, тому вже 21 листопада Шевченківський райсуд задовольнив заяву
КМДА і заборонив партії “Братство” проводити 22 листопада мітинг на Європейській
площі – за кількасот метрів від Майдану Незалежності, де на той час мали проходити
державні урочистості з нагоди річниці “помаранчевої революції” за участю Президента
Ющенка. Щодо проведення цих урочистостей КМДА жодних претензій не мала.
Підставою для заборони знову ж таки стала небезпека (на думку КМДА й суду) сутичок
між політичними опонентами. На підставі цього рішення суду представники “Братства”
були із застосуванням сили затримані 22 листопада біля приміщення Кабінету Міністрів
України – за кількасот метрів від Європейської площі – місця, де мав відбутися мітинг.
15 липня Балаклавський районний суд міста Севастополь створив дуже “цікавий”
прецедент, “обмеживши право” однієї з партій (партія “Держава”, яка встановила
“блокпост” під гаслом “Війська НАТО не пройдуть!”) проводити будь-які зібрання на
території Балаклавського району Севастополя. Термін дії “обмеження права” у судовому
рішенні вказано не було. Це рішення суду грубо порушує українську Конституцію, яка
забороняє дискримінацію громадян за політичними поглядами і не передбачає
обмеження свободи зібрань безстроково.
У багатьох випадках українські суди, розглядаючи справи щодо свободи зібрань,
порушували низку процесуальних норм. Так, Бабушкінський райсуд Дніпропетровська
провів своє засідання 22 квітня в присутності лише однієї сторони – представника
Дніпропетровського міськвиконкому, який просив заборонити мітинг СДПУ(о) з вимогами
відставки мера міста Івана Куліченка й за відсутності представника організаторів мітингу.
Відтак суд вислухав лише аргументи влади, чим порушив принципи неупередженості та
змагальності.
Без представників акції SOS також відбулося засідання Печерського райсуду столиці
7 вересня. Суд заборонив учасникам акції встановлювати наметове містечко біля
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приймальні Президента України Віктора Ющенка. На підставі цього рішення міліціонери
13 вересня це наметове містечко зруйнували. До самого моменту розгону цього зібрання
учасники SOS не здогадувалися про існування рішення суду про заборону їхньої акції.
У багатьох випадках суд знехтував презумпцією невинуватості: рішенням судів
обмежено права громадян – тобто покарано – не за реальні порушення, а за
“ймовірність” (на думку позивачів і суду) порушень, інакше кажучи, за порушення, які
громадяни не здійснили. Саме на цих підставах Шевченківський районний суд столиці 21
листопада задовольнив заяву КМДА і заборонив партії “Братство” проводити мітинг на
Європейській площі – за кількасот метрів від Майдану Незалежності, де на той час мали
проходити державні урочистості з нагоди річниці “Помаранчевої революції” за участю
Президента Ющенка.
Звичайно, кожна демонстрація, марш чи інший такий захід спричиняє масу проблем
владі. Проте Європейський суд з прав людини підтвердив, що під даною статтею
розуміються позитивні зобов’язання держави захищати тих, хто реалізує своє право на
мирні збори від насильства супротивників, зокрема, від контр-демонстрації (справа
організація „Платформа „Лікарі за життя” проти Австрії, 1985, параграфи з 65 по 72).
Оскільки обидві сторони здійснюють тотожне право, що забезпечується статтею 11
Європейської Конвенції, то коли одна зі сторін має на меті зруйнувати активність іншої,
то влада перш за все повинна забезпечити право тих, хто здійснює своє зібрання мирно:
„Будь-яка демонстрація може дратувати чи ображати тих, хто виступає проти
ідей чи вимог, на підтримку яких вона проводиться. Проте в її учасників, тим не менш,
повинна бути можливість проводити її без побоювання застосування щодо них
фізичної сили з боку супротивників: такі побоювання завадили би виражати свої думки
щодо суспільно-важливих питань. У демократичному суспільстві право на проведення
контр-демонстрації не може зумовлювати обмеження права на демонстрацію.
Виходячи з цього, забезпечення істинної, ефективної свободи проведення мирних
зібрань не може полягати лише в утриманні влади від втручання: чисто негативна
концепція ролі держави суперечить предмету та меті статті 11,” – зазначено у
вказаному вище рішенні Європейського суду з прав людини.
З огляду на це широко поширена практика заборони мирних зібрань лише на
підставі того, що на одному і тому самому місці будуть проводитися мирні зібрання двох
протилежних сторін не може бути підставою для обмеження права на мирні збори. Таку
практику можна вважати такою, що суперечить європейським стандартам.
Рішення про обмеження права на мирні зібрання, як правило, приймаються в
переддень проведення масових зібрань, що не залишає організаторам можливості
оскаржити рішення районних судів у апеляційному порядку до початку заходу, тобто,
фактично, позбавляє їх можливості поновити своє конституційне право на мирні
зібрання.
2.6. Переслідування організаторів та учасників
мирних зібрань

Відповідно до вимог статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини переслідування
осіб за їхню участь чи організацію ними мирних зібрань є порушеннями права на свободу
мирних зібрань.
Протягом 2005 року зафіксовано чимало фактів безпідставних затримань учасників
зібрань, а також переслідувань організаторів зібрань вже після проведення зібрань. В
усіх випадках переслідування стосувалися опонентів влади на загальноукраїнському чи
місцевих рівнях.
13 травня біля будівлі Київської міської держадміністрації представники київської
міліції затримали координатора пікетування протесту проти відстрілу бродячих тварин
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Віталія Черняхівського. Йому закидали псування комунального майна. У Черняхівського
відібрано фотоапарат. Втім жодних офіційних звинувачень Черняхівському пред’явлено
не було.
Уже влітку Віталія Черняхівського, одного з лідерів громадської організації Форум
порятунку Києва та організаторів мітингів проти забудови столиці, яку проводив
київський міський голова, міліціонери затримали після прес-конференції, на якій
Черняхівський критикував політику київського мера. За рішенням Шевченківського
райсуду Черняхівського було піддано адміністративному арешту за те, що він, начебто,
вживав нецензурну лексику в громадському місці. Проте вже наступного дня внаслідок
тиску громадських організацій та після протесту прокурора міста Києва Черняхівського
було звільнено. Також проти нього була порушена кримінальна справа за явно
надуманими обставинами. УГСПЛ надала адвоката для захисту Черняхівського, завдяки
чому він залишився на волі, а кримінальне звинувачення було загальмоване.
2.7. Бездіяльність правоохоронних органів під час нападів
на учасників мирних зібрань

Попри те, що представники правоохоронних органів безпосередньо у багатьох
випадках не застосовували сили проти учасників мирних зібрань, у кількох випадках ці
учасники були атаковані представниками комунальних служб, приватних охоронних
фірм, політичними опонентами або просто невідомими і зазнали тілесних ушкоджень.
При цьому міліціонери не втручалися у події і не припиняли порушень громадського
порядку.
Так, уночі проти 30 січня в Дніпропетровську група осіб, серед яких були
представники комунальних служб міста та “Молодіжного штабу Ющенка” під
керівництвом начальника управління внутрішньої політики міськвиконкому пана Квітки,
зруйнували наметове містечко, встановлене прихильниками колишнього кандидата в
Президенти Януковича на площі Леніна. Під час інциденту нападники викрали особисте
майно мешканців містечка. Представники міліції не втручалися і спокійно спостерігали за
сутичкою.
24 лютого в Києві наметове містечко противників забудови центра міста на вулиці
Старонаводницькій було атаковане представниками однієї з охоронних фірм. Четверо
мешканців містечка потрапили до лікарні. Судового рішення про ліквідацію наметового
містечка на існувало. Міліція спокійно спостерігала за сутичкою.
7 травня в Севастополі група українських військових за командою своїх офіцерів
атакувала наметове містечко, встановлене членами ПСПУ та партії "Держава" 4 травня
на пристані на знак протесту проти присутності в севастопольському порту німецького
військового корабля. Громадяни Валерій Іванов та Василь Шарейко отримали травми.
Представники міліції, які знаходились поруч, не реагували на прохання членів ПСПУ їх
захистити і не втрутились у події.
7 червня в Києві мешканці будинків, розташованих на розі проспекту Маяковського
та вулиці Каштанової на Троєщині, у більшості своїй – сім'ї учасників ліквідації
чорнобильської аварії, заблокували під'їзні шляхи до майданчику, де приватне
підприємство "Рубін" розпочало будівництво спортивно-оздоровчого комплексу.
Учасники блокування мали на руках рішення суду про зупинку будівництва. У відповідь
працівники недержавної охоронної фірми "Спрут" застосували до пікетувальників палиці
та слізогінний газ. Присутні на місці події міліціонери не втручалися. Пікетувальники
отримали чисельні ушкодження.
19 липня у Севастополі агресивно налаштовані представники проросійських
організацій з російськими прапорами накинулися на студентів з громадської організації
“Студентське братство”, які протестували проти порушення Чорноморським флотом
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Російської Федерації (ЧФ РФ) українського законодавства, зірвали українські прапори і з
застосуванням насильства прогнали їх від штабу ЧФ РФ. Українська міліція не
втручалася в перебіг подій.
19 листопада керівництво арт-клубу “Торба”, який знаходиться в київському районі
Виноградар, повідомило Подільське районне відділення міліції, що під час концерту
литовського рок-гурту “Toro Bravo”, який співає пісні антифашистського спрямування,
можуть виникнути конфлікти із місцевими “скінхедами”. У відповідь міліція
запропонувала відмінити концерт, а за інформацією свідків попросила від керівництва
клубу суму в $700 за охорону концерту. Коли ж концерт закінчився, на музикантів та
слухачів напали понад 20 “скінхедів” з металевими прутами, цеглинами та пляшками в
руках. Кількадесят громадян отримали значні ушкодження і потрапили до лікарні. Міліція
з’явилася за 10 хвилин після закінчення бійки. Нікого зі „скінхедів” не було затримано.
Кримінальну справу за фактом побиття людей відкрито лише на початку 2006 року після
численних публікацій у пресі.

3. Висновки та рекомендації
Незважаючи на відсутність національного законодавства, суди переважно не
застосовують практику Європейського суду з прав людини, а використовують норми,
встановлені неконституційними рішеннями місцевих влад. Внаслідок чого більшість
рішень національних судів, особливо першої інстанції, суперечать статті 11
Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Втім, мусимо констатувати позитивну тенденцію щодо рішень судів, що стосуються
свободи зібрань, яка намітилася 2004 року і отримала свій розвиток 2005 року. Суди
першої інстанції (наприклад, Галицький райсуд Львова, Шевченківський райсуд Києва,
Бабушкінський райсуд Дніпропетровська), навіть ті, які на неконституційних підставах
(наприклад, на положеннях органів місцевого самоврядування про масові заходи, на
положеннях про “малі архітектурні форми”) раніше забороняли мітинги, 2005 року
почали обґрунтовувати свої рішення виключно на конституційних засадах і відмовляти
місцевим владам у задоволенні заяв про заборону мітингів.
Місцеві органи влади, правоохоронні органи та переважна більшість судів тлумачать
термін про завчасне сповіщення дуже широко. На думку багатьох з них, цей термін
повинен бути не менше 10 днів, що застосовувалося в СРСР. Конституційний суд
визначив, що конкретні строки повинні бути визначені законом і мають служити гарантією
реалізації права.
Зрозуміло, що не суперечить європейській практиці норма про обов’язок
організаторів попереджувати владу про проведення публічних мирних зборів, проте,
очевидно, такі строки мають бути розумними та гнучкими. Як показує досвід,
адміністративна та судова практика часто порушує ці вимоги і неправомірно обмежує
права громадян. У більшості рішень судів, якими було обмежено право громадян на
мирні зібрання, підставою для таких обмежень була подача організаторами масових
заходів повідомлень про них не в строк, визначений рішенням місцевих рад.
Таким чином, адміністративна практика, яка фактично склалася в Україні, забороняє
проведення спонтанних мирних зборів, актуальність у проведенні яких, може зникнути за
декілька днів. Це, у свою чергу, не відповідає європейським стандартам з прав людини.
Суди першої інстанції в більшості випадків задовольняють подання органів влади
щодо заборони проведення мирних зборів. Апеляційне ж оскарження “автоматичних”
рішень судів першої інстанції розглядається декілька місяців, що унеможливлює
ефективний захист порушеного права та його відновлення. При цьому неможливо
вимагати відшкодування шкоди за винесення судами таких рішень, оскільки
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неправомірні рішення судів першої інстанції переважно скасовуються апеляційними
судами.
Констатуємо наявність великої кількості судових рішень про заборону мирних зборів
напередодні їхнього проведення, що унеможливлює оскарження такого рішення, а також
перенесення такої акції, що створює додаткові конфлікти.
Держава в особі правоохоронних органів (міліції) не виконує позитивні зобов’язання
країни у відповідності до статті 11 Європейської конвенції, зокрема, щодо створення
умов для проведення мирних зборів і забезпечення правопорядку. При найменшій,
навіть умовній, загрозі порядку, суди забороняють такі заходи, особливо коли це
стосується демонстрації чи інших масових акцій опозиції.
Слід також зазначити, що правоохоронні органи часто застосовують надмірну силу
щодо розгону мирних зібрань, застосовуючи до мирних людей непропорційні до наявної
загрози заходи примусу.
Загалом влада не може встановлювати загальну заборону проведення мирних
зібрань у тих чи інших місцях. Адміністративна практика в Україні показує, що органи
місцевого самоврядування приймають окремі нормативні акти (що, до речі, не належить
до їхньої компетенції та суперечить Конституції України), якими забороняють проведення
будь-яких публічних масових мирних акцій у центрі населеного пункту. При цьому вони
відводять місця для проведення мітингів і демонстрацій на околицях міста чи стадіонах,
що суперечить самій сутності права на мирні збори.
З огляду на це необхідно законодавчо запровадити правові засоби захисту на
мирні зібрання.

Рекомендації:
1. Розробити інструкції для правоохоронних органів, які б регламентували їх
поведінку під час проведення мирних зібрань.
2. Провести навчання працівників спеціальних підрозділів та патрульно-постової
служби правоохоронних органів з метою забезпечення ними громадського порядку при
проведенні мирних зібрань, охороні учасників мирних зібрань, а також підстав і умов
використання ними спеціальних засобів і фізичної сили, а також забезпечити
незалежний контроль за реалізацією їхніх повноважень під час проведення мирних
зібрань.
3. Перекласти українською мовою рішення Європейського Суду з прав людини за
статтею 11 Європейської Конвенції захисту прав людини та основних свобод, що
стосуються свободи мирних зібрань та передати ці переклади в усі місцеві та апеляційні
суди.
4. Ураховуючи практику Європейського суду з прав людини, розробити навчальний
курс і провести навчання суддів місцевих і апеляційних судів усіх 27 регіонів України
щодо практики застосування статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини в
судовій практиці щодо подань органів влади про заборону мирних зібрань.
5. Верховному Суду України доцільно узагальнити практику рішень судів у справах
про обмеження права на мирні збори та демонстрації.
6. Прийняти законопроект про проведення мирних зібрань, розроблений
українськими правозахисними організаціями, у якому враховується практика
Європейського суду з прав людини та позитивна практика демократичних країн.
7. Органи місцевого самоврядування та державної влади повинні скасувати свої
рішення щодо затвердження Положення про порядок проведення мирних зібрань та
використання „малих архітектурних форм”, привести інші свої рішення у відповідність до
вимог Конституції України та статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та
166

VII. СВОБОДА ЗІБРАНЬ
основних свобод. Прокуратура України повинна опротестувати в судовому порядку такі
рішення місцевих органів влади в разі відсутності реакції з їхнього боку.
8. Уповноваженому з прав людини Верховної ради України доцільно більше уваги
звертати на порушення місцевими органами влади та правоохоронними органами права
на мирні збори.
9. Організаторам мирних зборів рекомендуємо оскаржувати в судовому порядку
рішення судів першої інстанції про обмеження права на мирні зібрання, а також
незаконні дії правоохоронних органів. Інститут „Республіка” та Українська Гельсінська
спілка з прав людина розглядають такі справи як пріоритетні при можливості надання
правової допомоги.
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VIII. Свобода об’єднань
1
(асоціацій)
Ситуація зі свободою об’єднань за 2005 рік суттєво не змінилася. Чинне
законодавство щодо об’єднань, прийняте в основному ще на початку 90-х років, давно
не відповідає сучасним умовам та потребам громадянського суспільства. Основними
проблемами залишаються:
– перепони при реєстрації об’єднань, включно з отриманням статусу неприбуткової
організації та відповідних податкових пільг;
– обмеження видів діяльності об’єднань за територією та за змістом;
– відсутність стимулів у законодавстві та адміністративній практиці щодо посилення
й розвитку об’єднань та покращення їх співпраці з органами влади: хоча це питання й не
стосується прямо змісту права на свободу об’єднань, проте є одним з важливих чинників
оцінки рівня розвитку демократії в країні.
За даними Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2005 року в
Україні налічувалось:2
– міжнародних громадських організацій – 108 (87 272 члена на обліку в
організаціях);
– всеукраїнських громадських організацій – 345 (523 954 члени на обліку в
організаціях);
– місцевих громадських організацій – 13 676 (5 125 498 членів на обліку в
організаціях).
Також за цими ж даними в Україні зареєстровані осередки організацій:
– обласного значення – 4 980 (1 669 268 членів на обліку в організаціях);
– міського значення – 2 889 (569 191 член на обліку в організаціях)
– районного значення – 7 698 (1 773 121 член на обліку в організаціях);
– первинні – 105 172 (6 456 598 членів на обліку в організаціях).
Проте Мінюст надав інші дані, зокрема, щодо кількості громадських організацій із
всеукраїнським статусом. За даними Мінюсту станом на 1 січня 2006 року в Україні було
зареєстровано 2 138 громадських організацій (1 655 із всеукраїнським та 483 із
міжнародним статусом).3 Звісно, дані Мінюсту не включають місцеві громадські
організації. Є взагалі сумніви, що він володіє цією інформацією. Проте слід відзначити
значну відмінність у даних щодо всеукраїнських громадських організацій: 1 655 – дані
Мінюсту та лише 345 – дані Держкомстату. Це можна пояснити лише тим, що 1310
організацій із всеукраїнським статусом просто не подають обов’язкової звітності до
Держкомстату. Тому дані Мінюсту викликають більше довіри.
Упродовж 2005 року Міністерство юстиції України зареєструвало 181 громадську
організацію, 24 політичні партії, 5 професійних спілок, 9 постійно діючих третейських
судів, 70 благодійних організацій, 13 філій, відділень, представництв громадських
організацій зарубіжних держав в Україні, символіку 32 об'єднань громадян, а також взяло
1

Підготовлено Володимиром Яворським, Українська Гельсінська спілка з прав людини.
Лист-відповідь Державного комітету статистики України № 14/2-2-04/539 від 21 вересня 2005 року на
інформаційний запит. Дані подаються за результатом узагальнення Звітів про діяльність громадських організацій
(Форма № 1 – громадська організація), що подається цими організаціями наприкінці кожного року.
3
Лист-відповідь на інформаційний запит №С-8566-32 від 17 квітня 2006 року за підписом заступника Міністра юстиції
Л.Горбунової. Доступний на сайті „Майдан”: http://maidan.org.ua/static/news/2006/1145867487.html.
2
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до відома зміни і доповнення, що внесені до статутних документів понад 250
громадських формувань. Серед зареєстрованих громадських організацій за своїми
завданнями, метою та напрямками діяльності переважають організації оздоровчого та
фізкультурно-спортивного – 31, професійного – 25, освітнього та культурно-виховного –
7 спрямування. Певну кількість серед них складають організації національних та дружніх
зв'язків – 7, молодіжні – 11 організації, об'єднання ветеранів та інвалідів – 8 тощо.4
У минулому році Міністерство взяло до відома зміни та доповнення до статутних
документів 58 політичних партій. Керуючись вимогами статті 18 Закону, його
представники взяли участь у роботі партійних з'їздів Ліберальної партії України,
Народного руху України за єдність, Партії "Реформи і порядок", Політичної партії
"Трудова Україна", Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), Української
народної партії, Української національної асамблеї, Української народної партії "Собор"
тощо.

1. Огляд змін правового регулювання
Загалом зміни в законодавстві стосувалися двох достатньо принципових сфер:
– реєстрації об’єднань;
– шляхів співпраці об’єднань з органами влади.
Фактично в 2004-2005 році після прийняття закону про реєстрацію юридичних осіб в
Україні була запроваджена система подвійної реєстрації об’єднань: спочатку
Міністерством юстиції України, його обласними та міськими управліннями чи виконавчими
комітетами місцевої влади (принаймні місяць за законом, а на практиці від 2 до 6 місяців),
а пізніше державним реєстратором. Ця процедура була зовсім неузгодженою й
довготривалою. Наприклад, Мінюст видавав об’єднанню лише один примірник свідоцтва
про реєстрацію, проте оригінал цього свідоцтва вимагали без повернення й у державного
реєстратора – тобто в об’єднання бракувало ще одного примірника.
Одну з таких проблем парламент ліквідував, прийнявши 22 вересня 2005 року Закон
України Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", яким установлено, що до реєстратора
об’єднання громадян не подають відомості щодо організаційно-правової форми. Раніше
комп’ютерна система не дозволяла реєструвати об’єднання в разі не заповнення всієї
необхідної інформації, проте щодо об’єднань це неможливо. Тому тільки через внесення
змін до закону цю прогалину вдалося ліквідувати. Але інші залишилися.
Кабінет Міністрів України Постановою № 769 від 18 серпня 2005 року змінами до
Положення про порядок легалізації об’єднань громадян зробив жорсткішою процедуру
реєстрації: було встановлено, що при подачі документів для реєстрації об’єднання слід
також подавати й „документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян”.
Цікаво, що закон про державну реєстрацію юридичних осіб вже не передбачає подібну
практику, і підприємницькі організації давно не зазначають своє місцезнаходження у
статуті, а тим більше не надають відповідних документів. Проте, у Мінюсту своя позиція,
яка часом не спрямована на лібералізацію процедури реєстрації.
Верховна Рада України 8 вересня 2005 року прийняла Закон України „Про внесення
змін до статті 15 Закону України „Про об'єднання громадян”, відповідно до якого змінено
терміни реєстрації об’єднань Мінюстом (першої реєстрації):
"Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається в 3-денний
строк з дня надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній

4

Утвердження прав і свобод людини, формування громадянського суспільства і побудова правової держави – одні
з пріоритетних напрямків діяльності Мінюсту. Повідомлення Прес-служби Міністерства. Доступно на офіційному
сайті www.minjust.gov.ua.
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заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня
прийняття рішення.
Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації
розглядається протягом одного місяця. Рішення про реєстрацію або відмову в ній
заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк".
Лише через 5 місяців, Постановою № 25 від 18 січня 2006 року Кабінет Міністрів
вніс відповідні зміни й до Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, а
до цього часу існував конфлікт норм, і фактично Мінюст застосовував норми
Положення. При цьому додатково було забрано від органу, що здійснює реєстрацію
об’єднання, право в разі необхідності перевіряти відомості, що містяться в
документах. Також було скасовано пункт 11 Положення щодо відмови в реєстрації,
який не цілком узгоджувався зі статтею 16 закону про об’єднання громадян.
Загалом ці зміни є позитивними, вони скоротили й полегшили процедуру реєстрації.
Хоча уряд міг би зробити значно більше: відповідні проекти змін Постанов Кабінету
Міністрів України, що не потребували змін до законів, були підготовлені громадськістю,
проте так і залишилися неврахованими.
Парламент 4 жовтня 2005 року відхилив законопроект № 7250 від 25 березня
2005 року „Про внесення змін до деяких законів України (у зв'язку із прийняттям
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців"). Цей законопроект фактично утверджував подвійну реєстрацію, хоча й
полегшував реєстрацію профспілок.
Лише 22 грудня 2005 року парламент прийняв закон „Про внесення змін до
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців" (проект закону народного депутата В.Мусіяки № 4389-1 від 13 січня 2005
року). Проте через протести релігійних та деяких правозахисних організацій,
Президент наклав вето на закон, оскільки він фактично погіршував ситуацію і
ускладнював реєстрацію, особливо релігійних організацій. У січні даний проект був
відхилений, проте у березні 2006 року парламент знову повернувся до нього і 26
березня 2006 року прийняв цей закон у новій редакцій з урахуванням багатьох
пропозицій. Відповідно до цього закону з листопада 2007 року проблема подвійної
реєстрації буде знята.
Відповідно до закону Мінюст та його територіальні підрозділи здійснюють
реєстрацію об’єднань та видають свідоцтво про державну реєстрацію, оформлене
державним реєстратором.
Протягом року громадськість вже вкотре з надією на нову владу домагалася
прийняття базового закону про непідприємницькі організації, зокрема, проекту закону №
0961 від 14 травня 2002 року. Парламент кілька років тому прийняв цей проект у
першому читанні за основу, проте до сих пір не приймає його в цілому. У 2005 році
даний законопроект був у порядку денному парламенту 17 березня, 7, 8, 19, 21 та 22
квітня, 18 та 19 травня, проте так і не був розглянутий. Лише 2 червня проект був
розглянутий і, на нашу, думку необґрунтовано та надумано направлений на повторне
друге читання. При цьому Головне юридичне управління Верховної Ради України
пропонувало взагалі скасувати цей закон і доручити Кабінету Міністрів розробити новий.
А профільний комітет парламенту щодо цього закону фактично самоусунувся від його
доопрацювання, і проект було спрямовано на підготовку до іншого парламентського
комітету – Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва і місцевого
самоврядування. Проте останній, на жаль, так і не підготував цей проект до повторного
другого читання протягом роботи цього складу парламенту.
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2. Обмеження свободи об’єднань
Відповідно до частини 1 статті 36 Конституції України в Україні лише громадяни
мають право на об’єднання, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту
прав і свобод інших людей. Закон про об’єднання громадян та закон про правовий статус
іноземців дозволяють іноземцям та особам без громадянства бути лише членами
об’єднань громадян і забороняють їм створювати об’єднання, що навряд чи є
обґрунтованим обмеженням.
Частина 1 статті 37 Конституції конкретизує обмеження:
„Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі
або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави,
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства,
на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і
свободи людини, здоров'я населення, забороняються.”
Нижче будуть розглянуті обмеження щодо свободи асоціацій в Україні, значна
частина яких не переслідує мету, визначену Конституцією та статтею 11 Європейської
конвенції про захист прав людини.
За словами начальника Управління легалізації об'єднань громадян Ніни Марченко,
Міністерство відмовило у реєстрації 17 політичних партій у зв'язку з тим, що не були
дотримані вимоги статті 10 Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо збору не
менше десяти тисяч підписів громадян України не менш, як у двох третинах районів, не
менш, як у двох третинах областей, міст Києва і Севастополя та АР Крим.5 За даними
заступника Міністра юстиції Л.Горбунової у 2005 році було лише Мінюстом було офіційно
відмовлено у реєстрації близько 100 організаціям.6 Слід відзначити про значну кількість
прихованих відмов чи затягувань у реєстрації, а також те, що у навіть у Мінюсті немає
точної цифри кількості відмов та їх підстав.
Найбільш резонансною стала відмова Мінюсту у реєстрації політичної партії
„Громадянська партія „Пора”. 22 лютого 2005 року засновники партії подали документи
на реєстрацію. 13 квітня Мінюст повідомив засновників про відмову в реєстрації партії зза порушень закону про політичні партії, що було, на нашу думку, аргументовано та
виправдано.
Зокрема, підписи на підтримку партії були підроблені. Із 16143 Мінюст перевірив
1053 підписи. Підтвердили своє рішення про створення партії 338 осіб; 352 особи
заперечили, що ставили свої підписи на підтримку створення партії; підписи 363 осіб
перевірити виявилось неможливим оскільки за адресами, вказаними у підписному листі,
вони незареєстровані і не проживають. Мали місце випадки, коли у підписних листах
зазначалися будинки, вулиці і населені пункти, яких не існує, чи адреси нежилих
приміщень. Пізніше була проведена додаткова перевірка підписів, що здійснювалася
разом з представниками засновників партії. З 1486 підписів громадян, що були
направлені на додаткову перевірку, свої підписи на підтримку створення партії
підтвердили 797 осіб, не підтвердили – 86, були відсутні вдома – 193, не проживають за
адресами, вказаними у підписних листах – 127 осіб. Знову виявлено недостовірні
адреси, наведені у підписних листах: відсутні квартири у будинках, зазначалися адреси
державних установ. Отже, за результатами обох перевірок, підтвердили свої підписи на
підтримку реєстрації партії лише 1135 громадян, що становить 44,7 відсотка від
перевірених 2539 підписів. 7
5

Там же.
Лист-відповідь на інформаційний запит №С-8566-32 від 17 квітня 2006 року за підписом заступника Міністра юстиції
Л.Горбунової. Доступний на сайті „Майдан”: http://maidan.org.ua/static/news/2006/1145867487.html.
7
„Мін‘юст не має правових підстав зареєструвати Політичну партію Пора”. Повідомлення прес-служби Міністерства
юстиції України. Доступно на офіційному сайті Міністерства www.minjust.gov.ua.
6
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Після усунення зазначених недоліків засновники партії втретє 20 квітня 2005 року
подали документи для реєстрації. Проте знову підписні листи не відповідали вимогам
закону про політичні партії. При цьому, Міністр юстиції на спільній зустрічі із
засновниками порадив звернутися до суду та рекомендував внести до тексту позову
формулювання про те, що „наслідком оскарження дій чи бездіяльності Міністерства
юстиції має бути реєстрація Політичної партії Пора датою до 26 березня 2005 р”.8
Для партії було принциповим бути зареєстрованою до 26 березня 2005 року, що
дозволяло їй взяти участь у парламентських перегонах 2006 року. Тому вона подала
позовну заяву про визнання незаконними дії Міністерства юстиції України щодо відмови
у реєстрації політичної партії „Громадянська партія „Пора” та вимогу зареєструвати
партію до 26 березня 2005 року.
У цій ситуації суд виніс парадоксальне рішення влітку 2005 року, в якому фактично
зобов’язав Мінюст заднім числом, рішенням з датою до 26 березня 2005 року,
зареєструвати дану політичну партію, що викликало відверте здивування у численних
юристів. При цьому суд не звернув увагу на усі випадки порушень закону про політичні
партії, про що були надані документальні підтвердження. Не зважаючи на сумніви у
законності такого судового рішення, Мінюст не оскаржив дане рішення суду, а видав 1
серпня реєстраційне свідоцтво політичній партії „Пора” з датою реєстрації від 23 березня
2005 року.
Обмеження видів об’єднань

Українське законодавство передбачає багато видів організацій, що можна віднести до
недержавних (неурядових, також уживається скорочення НУО та НДО) та
непідприємницьких (неприбуткових, далі по тексту – НПО): об’єднання громадян (політичні
партії та громадські організації), молодіжні та дитячі громадські організації, організації
роботодавців, професійні спілки, благодійні організації, релігійні організації, творчі спілки,
асоціації підприємств, установи та інші. Проте українське законодавство фактично не
містить загального законодавства щодо діяльності усіх непідприємницьких організацій.
Більшість із зазначених вище організацій діють за власним законодавством, яке визначає
окремий порядок їх створення та особливий правовий статус.
Фактично законодавство поділяє ці організації на дві групи:
– організації для задоволення потреб лише своїх членів (усі об’єднання громадян);
– організації, створені для інших осіб (благодійні організації).
З-за цього поділу далі із законодавства логічно випливають й обмеження щодо видів
діяльності цих організацій. Наприклад, діяльність із захисту прав громадян з точки зору
закону може здійснюватися лише благодійними організаціями, а об’єднання громадян
формально мають право захищати лише права своїх членів. При цьому благодійні
організації не мають права захищати права своїх членів.
Наприклад, таке питання виникло при реєстрації київської місцевої громадської
організації „Центр розширення змісту відносин”, реєстрація якої тривала з жовтня 2005 по
січень 2006 року. Декілька разів засновникам відмовляли у реєстрації, кожного разу за
новими причинами. Однією з таких причин було вказано те, що Статут Центру передбачав
„пропагування гуманістичних цінностей та ідей відкритого громадянського суспільства”, на
що засновники зазначили, що у цьому ж статуті вказано: Центр „пропагує лише свої ідеї та
принципи”. Посадова особа управління юстиції підтвердила законність відмови,
стверджуючи, що відповідно до українського законодавства Центр може пропагувати
тільки свою діяльність, якою займається, а не загальноприйняті цінності.

8

„Понад годину тривала зустріч Міністра юстиції Романа Зварича з ініціаторами створення Політичної партії Пора 28
квітня 2005 року”. Повідомлення прес-служби Міністерства юстиції України. Доступно на офіційному сайті
Міністерства www.minjust.gov.ua.
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Тому в повній мірі діяльність правозахисних організацій із захисту прав усіх
громадян, у тому числі й членів цих організацій, та основоположних свобод не
вписується в жодний визначений законом вид об’єднання.
Такий абсолютно формальний поділ є фактично обмеженням свободи об’єднань.
При цьому таке обмеження важко виправдати з точки зору цілей такого обмеження, що
визначені статтями 36 та 37 Конституції й статтею 11 Європейської Конвенції про захист
прав людини.
Іншою проблемою є часта вимога формулювати у статуті організації види діяльності
зі словами „сприяти, допомагати, приймати участь”, тобто не вказуючи на власну
самостійну діяльність. Це начебто пізніше необхідно для отримання статусу
неприбуткової організації. Проте, з іншого боку, це прямо обмежує правоздатність цих
організацій. Наприклад, для здійснення видавничої діяльності чи випуску ЗМІ необхідно,
щоби в статуті прямо було написано про можливість такої діяльності, а не про сприяння
такій діяльності.
Слід також зазначити, що українське законодавство не передбачає створення
змішаних організацій, наприклад, асоціації об’єднань громадян та благодійних
організацій або організацій, що мали би право проводити змішану діяльність як для своїх
членів, так для третіх осіб. Українське законодавство також не передбачає створення
об’єднань, що об’єднували би фізичних та юридичних осіб, як членів організації
(засновників)
Даний поділ існує ще з радянських часів, відображає недемократичний підхід до
основних інститутів громадянського суспільства, чим суттєво гальмує його розвиток.
Обмеження щодо діяльності об’єднань за територією та за змістом

Інше обмеження стосується територіального обмеження діяльності об’єднань. Кожне
об’єднання реєструється за територіальним принципом: міжнародні, національні
організації, обласні, місцеві (в межах міста, села чи району в місті). При цьому, щоби
отримати більший територіальний статус, необхідно мати відповідні осередки своєї
організації. Дана вимога частково пояснює велику кількість об’єднань в Україні, оскільки
значна їх частина існує фіктивно з метою отримання більшого статусу.
Об’єднання мають право поширювати свою діяльність лише на територію реєстрації.
Наприклад, об’єднання, що зареєстроване в Дарницькому районі міста Києва не має
прав здійснювати свою діяльність у інших районах Києва.
Наступне важливе обмеження видів діяльності об’єднань полягає у вузькому
тлумаченні закону про об’єднання громадян реєструючими органами, котрі розуміють
закон так: об’єднання мають право визначати у своїх статутах лише ті види діяльності,
котрі прямо передбачені законодавством України. При цьому статут об’єднання визначає
вичерпний перелік видів діяльності такого об’єднання. Наприклад, часто вилучається
видавнича діяльність тощо.
Наприклад, при реєстрації Українського центру розвитку музейної справи в м. Києві
йому було відмовлено у реєстрації на підставі того, що організація не має права
проводити освітню діяльність.9 При цьому, посилалися на Закон України „Про освіту”,
яким начебто визначено вичерпний перелік освітньої діяльності та суб’єктів такої
діяльності, хоча цей закон, насправді, не встановлює вичерпний перелік такої діяльності.
Пізніше, правда, ця організація таки була зареєстрована з цими видами діяльності.
Ще одна проблема стосується фактичної заборони об’єднанням легалізуючими й
податковими органами здійснення власної господарської комерційної діяльності з метою
принаймні відшкодувати власні витрати та з обов’язковим спрямуванням прибутку на цілі
організації. Така діяльність дозволена низкою законів, проте при реєстрації та внесенні
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об’єднання до Реєстру неприбуткових організацій і установ ці органи часто вимагають
виключення подібних видів діяльності.
Процедура примусової ліквідації

В Україні за багато років були лише одиничні приклади примусової ліквідації
об’єднань. Також відомі випадки, коли в ліквідації було відмовлено судом. За даними
Міністерства юстиції України, у 2005 році випадків заборони діяльності політичних партій
або громадських організацій у судовому порядку не було.10
У зв'язку з невиконанням частини шостої статті 11 Закону щодо створення та
реєстрації своїх структурних утворень у більшості областей, містах Києві, Севастополі та
в АР Крим на підставі рішення Верховного Суду України від 7 червня 2005 року
Міністерство юстиції наказом від 23 червня 2005 року № 63/5 скасувало запис про
реєстрацію Колгоспної Партії України, яка була зареєстрована у жовтні 2004 року.11
У жовтні 2004 року Міністерство юстиції України звернулося до Верховного Суду
України з поданням про заборону політичної партії "К" на підставах порушення партією
вимог статей 21, 24, 37 Конституції України, статті 5 Закону України "Про політичні партії
в Україні", пункту 2.3 розділу 2 свого Статуту, оскільки вона відкрито та публічно
посягала на загальнонаціональну єдність українського народу, вчиняла дії, що
спонукають до розпалювання міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, що могло
ускладнити та погіршити в період виборчої кампанії політичну ситуацію в країні.
У поданні було зазначено, що партія організувала ряд мітингів і демонстрацій,
зокрема: 1 і 25 травня, 26 червня, 18 і 19 липня 2004 року, та 4 – 11 липня 2004 року
провела вишкіл "К". Названі акції супроводжувалися розповсюдженням агітаційних
матеріалів і листівок із закликами до розпалювання національної та етнічної ворожнечі,
образами на адресу громадян російського та єврейського походження. Організатори
акцій як в усній формі, так і в друкованих матеріалах (листівках) принижували честь і
гідність громадян, неприязно та зухвало ставилися до російського та єврейського
населення України. Крім того, заклики до міжетнічної ворожнечі та образи єврейського
населення містилися й у публікаціях політичної партії "К", розміщених на офіційному
Інтернет-сайті партії, у прес-релізах від 24, 25, 29 травня, 26 червня, 5 і 19 липня 2004
року.
Суд установив, що до партії не застосувалися „попередження”, як попередній захід
впливу за подібну діяльність. Міністерство юстиції України не надало суду доказів про те,
що перераховані в поданні та організовані партією мітинги й демонстрації були
направлені на розпалювання міжетнічної чи расової ворожнечі та посягання на права й
свободи людини, чи дані про адміністративне або кримінальне переслідування членів
партії за такі дії. Суд також дійшов висновку, що публікації мали оціночний характер і не
порушували вимоги щодо свободи слова.
Тому, незважаючи на те, що деякі висловлювання, ідеї та інша інформація
викликають образу та занепокоєння серед частини населення, суд, виходячи з вимог
плюралізму думок, свободи поглядів і діяльності політичних партій, з урахуванням
передбачених законом обмежень як умов прогресу демократичного суспільства дійшов
висновку про недоведеність підстав для закриття політичної партії "К". Верховний суд
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Лист Київського міського управління юстиції України № 07-27-667 від 9 листопада 2005 року за підписом п.
Сокуренко.
Лист-відповідь на інформаційний запит №С-8566-32 від 17 квітня 2006 року за підписом заступника Міністра
юстиції Л.Горбунової. Доступний на сайті „Майдан”: http://maidan.org.ua/static/news/2006/1145867487.html.
11
Утвердження прав і свобод людини, формування громадянського суспільства і побудова правової держави – одні
з пріоритетних напрямків діяльності Мінюсту. Повідомлення Прес-служби Міністерства. Доступно на офіційному
сайті www.minjust.gov.ua.
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України своїм рішенням від 5 листопада 2004 року відхилив подання Міністерства
юстиції України про ліквідацію цієї політичної партії.12
До Центральної виборчої комісії 27 грудня 2005 року надійшла заява
Всеукраїнського об'єднання „Свобода” про реєстрацію кандидатів у народні депутати
України, висунутих 23 грудня 2005 року на ХІІ з'їзді цього об'єднання та включених до
виборчого списку кандидатів у народні депутати України Всеукраїнського об'єднання
„Свобода”, а також додані до неї необхідні для реєстрації документи. Розглянувши
подані Всеукраїнським об'єднанням „Свобода” документи, Центральна виборча комісія в
передвиборній програмі цього об'єднання виявила ознаки порушення частини першої
статті 37 Конституції України. Зокрема, у тезах:
„Заборонити комуністичну ідеологію як людоненависницьку, що завдала
невиправної шкоди українському народові”;
„Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким громадянство
надаватиметься тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними
українцями. Позбавляти натуралізованих чужоземців українського громадянства за
вчинення карних злочинів” – містяться ознаки посягань на права і свободи людини.
Центральна виборча комісія України рішенням № 29 від 3 січня 2006 року
звернулася до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до Верховного
Суду України про заборону діяльності Всеукраїнського об'єднання „Свобода” та відклала
винесення рішення щодо реєстрації цієї політичної партії на парламентських виборах.
Проте Мінюст визнав, що дані положення відповідають законодавству, і відмовив
ЦВК. На підставі рішення Мінюсту ЦВК згодом зареєструвало дане об’єднання на
виборах.
Законодавство досі не передбачає процедуру припинення об’єднання через
процедуру банкрутства, в тому числі на підставі заборгованості перед державним і
місцевими бюджетами. Але поширені санкції з боку податкових органів та державних
фондів соціального страхування дедалі частіше призводять до застосування до майна
об’єднань податкової застави чи податкового арешту (крім грантів міжнародної технічної
допомоги).
Покарання за участь у об’єднаннях

Відповідно до статті 14 Закону України „Про об’єднання громадян” „діяльність
об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є
протизаконною”.
Відповідно до статті 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення „керівництво
об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи
якому відмовлено в легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але
продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань тягнуть за собою
накладення штрафу від 25 до 130 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”13
(приблизно від 80 до 415 доларів США).
Отже, керівника “небажаної” організації можна оштрафувати на 2210 грн. тільки за
те, що орган реєстрації відмовив їй у реєстрації на формальних підставах.
Відомо лише декілька прикладів застосування статті 186-5 КпАП. Проте її широке
застосування в майбутньому може порушити право на свободу асоціацій, оскільки
фактично перетворює право на обов’язок утворювати асоціації.
У Севастополі 12 грудня 2005 року були затримані троє активістів
незареєстрованого в Україні фронту „Севастополь-Крим-Росія”. Одразу після прес12

Газета „Адвокатура”, № 20, 19 листопада 2004 р.
Відповідно до статті 22.5 Закону України „Про оподаткування доходів громадян” один неоподатковуваний мінімум
доходів громадян дорівнює 17 грн.
13
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конференції, що була присвячена темі дискримінації росіян у Криму та боротьбі за
возз’єднання Криму з Росією, вони були затримані працівниками міліції, що підтвердив
начальник районного відділу УМВС України в м. Севастополь Віктор Гаврилюк. Щодо дій
пана Сєрова, а також лідера „Російського віче Севастополя” Олександра Круглова та
Юрія Бистрякова, був складений адміністративний протокол та встановлено покарання
за статтею 186-5 КпАП. Після цього затримані були відпущені.14
Справа Української Екологічної Асоціації
„Зелений світ” (УЕА „ЗС”)

Конфлікт, спровокований втручанням Партії зелених України у діяльність Української
Екологічної Асоціації „Зелений Світ”, триває вже понад 11 років.
У 1994 році відбулись два п'ятих з'їзди УЕА "ЗС":
3-4 грудня – у Києві, де переважали члени Партії Зелених України (ПЗУ) і Головою
УЕА "ЗС" обрали тодішнього заступника Голови ПЗУ Юрія Самойленка;
17-18 грудня – відбувся плановий з'їзд УЕА "ЗС" в Донецьку. Більшість місцевих
організацій УЕА "ЗС" взяла участь в Донецькому з'їзді і знову обрала Головою УЕА "ЗС"
Миколу Коробка.
Для імітації представництва організатори київського з'їзду здійснили багато
порушень Статуту УЕА "ЗС" й чинного законодавства. Але ці порушення, на жаль, так і
залишились без уваги внаслідок бездіяльності міліції, прокуратури та Мінюсту за
відповідними зверненнями УЕА "ЗС". Ще перед проведенням обох з'їздів Голова УЕА
"ЗС" М.Коробко звертався до Подільського райвідділу міліції з приводу викрадення
печатки звільненим раніше виконавчим директором І.Кирильчуком.
Обидві частини організації звернулись до Мінюсту (позапартійна частина вперше з
листом від 17 січня 1995 року) про внесення змін до Статуту УЕА "ЗС". Позапартійна
частина звернулась також до прокуратури про захоплення приміщення Управи та
підробку документів київського з'їзду.
Проте всі органи влади заявили про своє невтручання у ситуацію в "ЗС", і потім
неодноразово повторювали це у листуванні, посилаючи позапартійну частину по колу.
Незважаючи на деклароване невтручання, Міністерство юстиції України погоджує
зразок нової печатки новообраному Голові ЗС Ю.Самойленку. Тим самим Мінюст
фактично став на сторону Ю.Самойленка та ПЗУ і поглибив цим втручанням конфлікт.
Відтепер людина, яку не підтримала більшість членів організації, отримав право
володіти печаткою організації та розпоряджатися коштами УЕА „Зелений Світ”.
Частина М.Коробка подала скаргу на дії Мінюсту до суду, проте ця скарга майже рік
не розглядався. Після багатомісячного перенесення справи, справу було закрито за
начебто непідсудністю, оскільки вона мала розглядатися начебто в арбітражних судах.
Проте, щоби подати позов в арбітражний суд, слід надати довіреність, скріплену
печаткою організації, а Мінюст уже погодив зразок печатки іншим людям, дії яких
оскаржувалися.
Згодом для укріплення своїх позицій з 1997 року на основі осередків Партії зелених
України Юрієм Самойленком були утворені десятки нових осередків УЕА „Зелений світ” з
метою все-таки отримати фактичну більшість в організації. При цьому обласні
управління Мінюсту затверджували ці нові осередки, незважаючи на те, що документи
подавалися з довідками про приналежність до УЕА "ЗС", підписаними нелегітимним
Головою організації Ю.Самойленком та завіреними печаткою, зразок якої був
погоджений Мінюстом незаконно. Більше того, у своїх листах (наприклад, за № 16-68104 від 14 квітня 1997 року) Мінюст повідомляв позапартійній частині організації, що не
14

«В Севастополе разгромили ядро «сепаратистов». Игорь Чемерис, Интернет-издание
аналитическое агентство «Главред», http://glavred.i№ fo/criminal/sca№ dals/, 12.12.05 // 12:26.
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погоджував зразок печатки Ю.Самойленку, чим надавав недостовірні відомості й
приховував факти свого сприяння втручанню ПЗУ. Він також не реагував на листи щодо
спірності головування в організації та незаконності погодження зразків печатки всупереч
волі її легального керівництва. Фактично, Мінюст і зараз заперечує свої протизаконні дії.
Наприклад, 6-й з'їзд УЕА "ЗС" у 1997 році у Миколаєві, який провела позапартійна
частина УЕА „ЗС” (45 місцевих організацій, тобто 75% складу ЗС станом на грудень 1994
року), не був визнаний Мінюстом з посиланням на ст.6 Закону „Про об’єднання
громадян”, де йдеться: "Всі основні питання діяльності об'єднань громадян повинні
вирішуватись на зборах всіх членів або представників членів об'єднання”. У цьому
разі Минюст наголошував на неприсутності на цьому з'їзді представників осередків із
частини Самойленка, значна частина яких очолювалася керівниками або активними
членами місцевих осередків Партії зелених України.
Цікаво, що так звані "шостий", "сьомий" та "восьмий" з'їзди частини Ю.Самойленка
Мінюстом офіційно не визнавались. А "дев'ятий" з'їзд, де вже був повністю "оновлений"
попередніми нелегітимними з'їздами склад УЕА "ЗС", без усякої логіки і послідовності
було фактично визнано Мінюстом, оскільки ним було зареєстровано прийняті на цьому
з’їзді зміни до Статуту УЕА „ЗС”.
Перед "дев’ятим" з'їздом у грудні 1998 року Заступник Голови УЕА "ЗС" О.Багін та
член Контрольно-ревізійної комісії УЕА "ЗС" Р.Сотникова звертались з листом до
Мінюсту про підробку представництва на цьому з'їзді, де не була представлена більшість
місцевих організацій УЕА "ЗС", тобто вочевидь порушувалася стаття 6 Закону „Про
об’єднання громадян”. Мінюст продовжував відповідати, що не втручається, а потім,
ігноруючи вимогу статті 6, фактично таємно визнав цей 9-й з'їзд, не інформуючи про це
організації позапартійної частини УЕА "ЗС".
За неперевіреними даними, у 2001 році Мінюст видав дублікати свідоцтва та статуту
УЕА „Зелений світ” новообраному Голові Ю.Самойленку, ігноруючи факт, що оригінали
не були втрачені, а знаходяться в чинного, на думку більшості організації, Голови
організації М.Коробка.
Як видно, мова йде не виключно про внутрішній конфлікт. А про систематичні дії
легалізуючого органу – Міністерства юстиції України, незаконні дії якого допомогли ПЗУ
підмінити керівництво організації, а потім підмінити і склад всієї організації та усунуто
значну кількість осередків від діяльності. При цьому, на думку позапартійної частини
організації, цей конфлікт був штучно здійснений за допомогою Партії зелених України,
котра у той час активно співпрацювала зі СДПУ (о) та Адміністрацією Президента
України. Причиною таких дій могла стати активна діяльність організації на початку 90-х
щодо критики проектів будівництва низки екологічно небезпечних об’єктів, наприклад,
Южненського нафтотерміналу (поблизу міста Одеса). У контролі над цим об'єктом був
зацікавлений тодішній зять Кучми Франчук-молодший. В УЕА "ЗС" схильні вважати, що
підпорядкування державних інтересів родинному бізнесу Кучми, яке не раз проявилось
на "плівках Мельниченка", в даному разі спричинило дії спецслужб проти УЕА "ЗС", які
здійснювались через ПЗУ, та покривались скоординованими діями Мінюсту, прокуратури
та міліції.
На особистому прийомі в заступника Міністра юстиції М.Шупені 22 квітня 2005 року
представником УЕА "ЗС" було продемонстровано оригінали Статуту та Свідоцтва УЕА
"ЗС" та подана письмова вимога вилучити дублікати, видані на підставі неправдивих
відомостей про їх начебто "загубленість", а також скасувати неправомірне погодження
печатки в 1995 році.
У письмовій відповіді Мінюсту замість цього запропоновано провести загальний з'їзд
УЕА "ЗС". Проте частина Ю.Самойленка фактично відмовилися від такого з’їзду.
На особистому прийомі в Першого заступника Міністра юстиції І.Ємельянової 19
липня 2005 р. було заявлено про відсутність відповіді по суті вимог, викладених у
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зверненні УЕА "ЗС" на особистому прийомі в М.Шупені у квітні 2005 р. Вперше
представнику УЕА "ЗС" було офіційно повідомлено, що, дійсно, 14 липня 2000 р. Мінюст
погодив зміни та доповнення до Статуту УЕА "ЗС", внесені 9-м з'їздом УЕА "ЗС".
І.Ємельянова обіцяла з'ясувати питання з видачею дублікатів. Питання вкотре було
„спущено” на начальника департаменту об'єднань громадян Н.Марченко, котра
погоджувала більшість попередніх незаконних дій.
У серпні 2005 року виконавчий директор частини УЕА "ЗС", керованої
Ю.Самойленком, А.Босак подала в Деснянський суд м. Києва позов до керівника
інфоцентру УЕА "ЗС" С.Федоринчика про вилучення оригіналів Статуту та свідоцтва УЕА
"ЗС". Голова УЕА "ЗС" М.Коробко та заступник Голови УЕА "ЗС" О.Багін звернулись до
суду із заявами про визнання відповідачами їх, а низка місцевих організацій УЕА"ЗС"
надіслали до суду телеграми в підтримку М.Коробка, О.Багіна та С.Федоринчика. Справа
була передана до Шевченківського суду міста Києва для розгляду за місцем фактичного
проживання відповідача С.Федоринчика. Розгляд цієї справи ще триває, проте в
судовому засіданні 19 квітня 2006 р. суд визнав існування двох окремих організацій УЕА
"ЗС" та ухвалив залучити УЕА "ЗС" під проводом М.Коробка у якості співвідповідача по
справі..
На депутатський запит народного депутата України Юрія Соломатіна по справі УЕА
"Зелений світ" Мінюст два місяці взагалі не відповідав. Коли пан Ю.Соломатін поставив
питання про накладення штрафу на Міністра юстиції С.Головатого за адміністративне
правопорушення, Перший заступник Міністра юстиції Крупко підписав відповідь, в якій
знову написано, начебто в Мінюсті немає даних про погодження зразка печатки Ю.
Самійленку, що, як було вказано раніше, повністю не відповідає дійсності.

3. Сприятливе середовище для розвитку
об’єднань
Зміст свободи об’єднань не містить зобов’язання держав з надання податкових пільг
цим об’єднанням. Проте, якщо проаналізувати функції об’єднань у демократичному
суспільстві, неприбутковий та суспільно-корисний характер їхньої діяльності, то ми
прийдемо до висновку, що держава мала би створити сприятливе середовище для
розвитку об’єднань та їх діяльності з метою зміцнення та розвитку демократії й
верховенства права в країні. Іншими словами, без широкої мережі неурядових
неприбуткових суспільно-корисних організацій громадянське суспільство втрачає свої
важелі впливу на державу та державну політику, а відповідно ми не можемо говорити й
про справжню демократію в цій країні.
У цій площині для демократичної держави слід виділити два важливих компонента:
– податкова політика держави;
– залучення об’єднань до вироблення та реалізації державної політики.
Ми зупинимося лише на питанні щодо реалізації першого компонента.
Реєстрація об’єднань за українським законодавством не надає автоматичного права
на жодні податкові пільги. З точки зору податкового законодавства ці новоутворені
об’єднання є підприємствами.
Об’єднання може отримати пільги щодо оподаткування, коли при додатковій
реєстрації у Державній податковій адміністрації це об’єднання буде включено до реєстру
неприбуткових організацій. Крім того, закон про оподаткування прибутку підприємств
розподіляє всі об’єднання на 8 видів організацій, кожному з яких пільги надаються за
вичерпних джерел фінансових надходжень.
Наприклад, благодійним фондам і благодійним організаціям, громадським
організаціям, створеним з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської
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спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчим спілкам та
політичним партіям, громадським організаціям інвалідів та їх місцевим осередкам,
створеним згідно із Законом України "Про об'єднання громадян", дозволяється
отримувати виключно надходження:
– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
– пасивних доходів;
– коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від
проведення їх основної діяльності;
– дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів,
державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги
чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до
умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з
метою зниження рівня таких цін.
Фактично тільки ця група об’єднань має право отримувати донорську допомогу через
отримання безповоротної фінансової допомоги. Проте вже їхні членські внески будуть
оподатковуватися за загальною ставкою оподаткування прибутку підприємств.
Іншою проблемою є складність внесення об’єднання до Реєстру неприбуткових
організацій та установ.
Незалежна медіа-профспілка України 25 липня 2005 року оголосила про намір
пікетувати Державну податкову адміністрацію на знак протесту проти блокування органами
ДПАУ її діяльності.
За словами голови НМПУ Сергія Гузя, хронологія цього конфлікту тягнулася з 20
травня, коли заступник начальника Державної податкової інспекції в Оболонському
районі міста Києва Самофал відмовив профспілці в присвоєнні коду неприбутковості
(рішення № 144 від 20 травня 2005 року).
23 травня Гузь звернувся до колег у ЗМІ з прес-релізом про блокування податковою
інспекцією діяльності профспілки. Тоді ж, за його словами, НМПУ звернулася до
міжнародних організацій журналістів і направила скаргу на дії Державної податкової
інспекції в Оболонському районі міста Києва до ДПА Києва.
"24 травня, – сказав Гузь, – НМПУ в чергове звернулася до Державної ДПА в місті
Києві з вимогою відмінити рішення Оболонської податкової інспекції та надати
профспілці код неприбутковості, проте все зводиться до відписок. Згодом НМПУ
отримала відповідь, яка майже копіює відповідь "оболонських" податківців".
За його словами, 9 червня лист протесту до президента Віктора Ющенка направили
генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Айдан Вайтт, генеральний
секретар Національної спілки журналістів Великої Британії та Ірландії Джерелі Діар,
голова Європейської федерації журналістів, віце-президент Шведської профспілки
журналістів Арне Коніг, президент Профспілки хорватських журналістів, член
виконавчого комітету МФЖ Ясміна Попович, президент Норвезької профспілки
журналістів Анн-Магріт Аустена. У колективному листі вони наголосили на
упередженому ставленні до НМПУ з боку ДПАУ.
29 червня НМПУ направила скаргу в ДПАУ.
11 липня, за словами голови НМПУ, він разом із Конігом зустрівся з прес-секретарем
Ющенка Іриною Геращенко. Тоді ж Гузь, за його словами, після чотиригодинного
очікування зустрівся з першим заступником голови ДПА Миколою Катеринчуком, який
запевнив, що питання буде вирішено, оскільки "то, може, юристи щось наплутали".
"13 липня нам зателефонували із ДПАУ й повідомили, що спірне питання буде
вирішене на користь НМПУ, – продовжив Гузь. – Але вже 15 липня до НМПУ приходить
офіційний лист від ДПАУ, де вимоги профспілки проігноровані".
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За словами Гузя, таке ставлення ДПАУ змусило 20 липня НМПУ подати позов на дії
Державної податкової адміністрації до Господарського суду міста Києва, а з 1 серпня
Комітет НМПУ вирішив розпочати низку акцій протесту на знак незгоди з такою позицією
ДПАУ.15
Згодом профспілка таки була включена до Реєстру неприбуткових організацій та
установ.

4. Рекомендації
1. Прийняти закон „Про непідприємницькі організації”16 та нову редакцію закону „Про
об’єднання громадян”, що визначили би чіткі єдині умови створення та припинення
діяльності усіх видів НПО, у тому числі організацій, створення яких не передбачено
українським законодавством, а також отримання ними відповідних податкових пільг
через отримання статусу неприбуткової організації, в якому:
– Спростити процедуру реєстрації недержавних організацій через уніфікацію
процедури реєстрації НПО з підприємствами.
– Скасувати територіальний поділ діяльності НПО та обмеження їхньої діяльності
територією адміністративно-територіальної одиниці, у якій вони зареєстровані.
– Скасувати жорсткий поділ об’єднань, створених для власних членів та для інших
осіб.
2. Скасувати практику ліцензування соціальних послуг, що надаються НПО не за
рахунок державного чи місцевого бюджетів. Законодавчо визначити умови закупівлі
соціальних послуг державою та надання державної допомоги недержавним
неприбутковим організаціям.
3. Створити можливості для сприяння благодійній та іншій неприбутковій діяльності
через надання податкових пільг виключно за умовами здійснення благодійної чи іншої
соціально-значимої діяльності, а не в залежності від створення того чи іншого виду
організацій, що можуть і не надавати такі послуги.
4. Зробити прозорим надання та використання державних коштів, що
спрямовуються об’єднанням громадян на реалізацію державних програм.
5. Виключити статтю 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення, що
встановлює відповідальність за діяльність незареєстрованих громадських організацій.
6. Підписати та ратифікувати Конвенцію про визнання правосуб'єктності
міжнародних недержавних організацій (ETS № 124), що набула чинності 1 січня 1991
року.
7. Посилити механізми співпраці та консультацій органів державної влади та
місцевого самоврядування різних рівнів з об’єднаннями громадян при виробленні
державної політики в тій чи іншій сфері, а також при її реалізації та створенні
нормативних актів.

15

Захисники журналістів пікетуватимуть податківців. Інтернет-видання „Українська правда”, www.ПРАВДА.com.ua,
25.07.2005, 13:09.
16
Проект закону № 0961 від 14 травня 2002 року „Про непідприємницькі організації”, внесений народними
депутатами Матвієнко А.С., Омельченко Г.О. та Єрмаком А.В. Проект прийнято у першому читанні, проте з червня
2002 року він не виноситься на друге читання в парламенті.
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IX. Свобода пересування
1
та вільного вибору місця проживання
Загалом забезпечення державою свободи пересування та вільного вибору місця
проживання відповідає міжнародним стандартам, зокрема, Протоколу № 4 Європейської
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Ситуація протягом 2005
року суттєво не змінилася, проте є певний прогрес щодо гарантування свободи вибору
місця проживання та забезпечення прав безпритульних.
Міністерство юстиції України розробило зміни до Закону України „Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання” і 19 вересня 2005 року направило ці
зміни до Кабінету Міністрів України для внесення його як проекту до парламенту в
порядку законодавчої ініціативи. Проте до сьогодні даний законопроект так і не був
зареєстрований у Верховній Раді України, а його зміст невідомий.

1. Свобода пересування
Обмеження свободи пересування можуть бути встановлені відносно:
а) пересування в межах території України;
б) міждержавного пересування (виїзду з України чи в’їзді до неї).
Законодавством України встановлені наступні обмеження щодо свободи
пересування.
При пересуванні в межах території України:
1) На територіях, де запроваджено надзвичайний стан, може бути введено
обмеження свободи пересування для громадян України та інших осіб.
2) У тих випадках, коли щодо осіб застосовано запобіжний захід – підписку про
невиїзд, їх пересування буде обмежено в межах певної адміністративно-територіальної
одиниці.
3) При застосуванні адміністративного нагляду щодо осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, за вироком суду може бути застосоване обмеження їх пересування.
4) У випадках, коли це необхідно для забезпечення національної безпеки, охорони
здоров’я, громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян чи інших
осіб, можуть бути застосовані обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства в
частині їх прав на вибір місця проживання та свободи пересування.
5) Режим обмеження свободи пересування встановлюється також для всіх випадків
транзитного проїзду по території України.
6) в інших випадках, передбачених законом.
Фактичною перепоною для вільного пересування є вимога „Укрзалізниці”, що
встановлена відповідною Постановою Кабінету Міністрів2 щодо оформлення проїзних
документів (квитків) на залізничному транспорті виключно за документами, що
1

Підготовлено Володимиром Яворським, УГСПЛ.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” від
19 березня 1997 р. № 252 (зі змінами від 12 вересня 2002 року, 8 жовтня 2004 року). Дивіться також статтю 2.2.2
Наказу Міністерства транспорту України від 28 липня 1998 року № 297 „Про затвердження Правил перевезень
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” (Із змінами і доповненнями,
внесеними наказами Міністерства транспорту України від 21 грудня 1999 року № 611, від 22 лютого 2001 року №
109, від 21 листопада 2002 року № 831, від 14 липня 2003 року № 530, наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 6 грудня 2004 року № 1069).
2
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посвідчують особу. У квитках відповідно зазначається ім’я та прізвище особи, що буде
користуватися квитком, і провідник вагону має право не пустити до вагону іншу особу,
ніж це зазначено у квитку. Ця вимога була трохи послаблена внесенням змін до
відповідної Постанови Кабінету Міністрів, що дозволила купувати проїзні квитки за
копіями документів, що посвідчують особу.
Крім того, нам відомі випадки використання правоохоронними органами зібраної
інформації про пересування громадян залізничним транспортом, що суперечить
українському законодавству. Тому Укрзалізниця часто відмовляє міліції в наданні такої
інформації. Надання такої інформації створює можливість для безконтрольного
стеження правоохоронцями за особою, що може становити порушення права на свободу
пересування в поєднанні з правом на приватність. Фактично, така інформація повинна
надаватися правоохоронцям виключно на підставі санкції суду щодо конкретної особи та
з обов’язковим повідомленням цієї особи, щоби вона мала право оскаржити ці дії
правоохоронців до суду.
При виїзді з України та в’їзді до неї:
Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України у випадках,
якщо:
1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, – до закінчення
терміну, встановленого чинним законодавством про державну таємницю;
2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання – до
виконання зобов'язань, або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених
законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України;
3) проти нього порушено кримінальну справу – до закінчення провадження в справі;
4) він засуджений за вчинення злочину – до відбуття покарання або звільнення від
покарання;
5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням,
– до виконання зобов'язань;
6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості – до з'ясування причин і
наслідків подання неправдивих відомостей;
7) він підлягає призову на строкову військову службу – до вирішення питання про
відстрочку від призову;
8) щодо нього подано цивільний позов до суду – до закінчення провадження у
справі;
9) він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває
під адміністративним наглядом міліції – до погашення (зняття) судимості чи припинення
нагляду;
10) в інших випадках, передбачених законом.
Певною перепоною для виїзду за кордон залишається існування окремого
закордонного паспорту з огляду на тривалі терміни його виготовлення, вартість цієї
процедури та недосконалість процедури його видачі.
Наприклад, органи МВС раніше вимагали надання довідок про відсутність
судимостей у громадян. Надання таких довідок вимагали для отримання паспортів для
виїзду за кордон працівники підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб. Без довідки паспорт не видавали, тому деякі громадяни почали
звертатися до суду, відстоюючи свої права, гарантовані статтями 24 і 33 Конституції
України.
11 березня 2004 р. Апеляційний суд м. Києва розглянув апеляційну скаргу
громадянина Андросенко Є.П. на рішення Дарницького райсуду м. Києва за скаргою на
неправомірні дії та бездіяльність посадових осіб відділу зі справ громадянства та
реєстрації фізичних осіб Дарницького району м. Києва. Останні вимагали для
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отримання закордонного паспорту „довідку про судимість”, яка не входить до
затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку документів, необхідних для
оформлення закордонного паспорту. Своїм рішенням Апеляційний суд м. Києва
скасував рішення Дарницького райсуду м. Києва від 10 грудня 2003 р., визнав дії
працівників відділу зі справ громадянства та реєстрації фізичних осіб Дарницького
району м. Києва неправомірними та зобов’язав видати громадянину Андросенко Є.П.
паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Таким чином, Апеляційний суд
визнав, що для видачі закордонного паспорту необхідні лише документи, передбачені
чинним законодавством.
Проте залишилися проблеми із видачею посвідчення особи моряка, що діє замість
закордонного паспорту для цієї категорії громадян. Чинне законодавство встановлює, що
посвідчення особи моряка видається громадянинові України капітанами морських,
річкових портів України за зверненням моряка чи керівників підприємств, установ та
організацій, що уклали трудовий договір з моряком, який займає будь-яку посаду на борту
судна (крім військового судна), зареєстрованого на території України чи інших державучасниць Конвенції 1958 р. про посвідчення особи моряків.
Для оформлення і продовження терміну дії посвідчення особи моряка капітан порту
звертається із запитом щодо допуску, доступу до державної таємниці, а також наявності
порушеної кримінальної справи проти особи, яка претендує на отримання посвідчення
особи моряка, до відповідних регіональних управлінь СБУ. Тобто фактично СБУ дає
дозвіл на видачу посвідчення особи моряка. Проте з якими державними таємницями
пов’язана праця моряка на невійськовому судні? Ця практика йде від радянських часів,
коли усе, що стосувалося праці за кордоном, засекречувалося. На нашу думку, цей
рудимент радянської системи має бути змінений.
Взагалі процедура видачі посвідчення особи моряка для багаторазового виїзду за
кордон потребує значного доопрацювання.3
Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в
Україну.
Загалом дані обмеження відповідають міжнародним стандартам. Питання виникають
лише щодо обмеження свободи пересування в зв’язку з обізнаністю з відомостями, що
становлять державну таємницю. Дане положення є відвертим радянським рудиментом,
що давно втратило своє значення після закінчення холодної війни в еру транскордонних
інформаційних технологій, наприклад, Інтернету, електронної пошти тощо.
Міліція все ще часто порушує право на свободу вільного пересування в межах
країни. Наприклад, звичною практикою є, коли працівники патрульної служби без жодних
підстав перевіряючи документи громадян, можуть питатися про цілі їхнього візиту до
цього міста, якщо особа зареєстрована не в цьому населеному пункті, а також навіть
можуть затримати таку особу. Іноді зустрічаються й більш брутальні випадки порушень.
Наприклад, 9 квітня 2005 року о 5.10 ранку на Думську площу м. Одеси, де розмістилося
наметове містечко прихильників екс-мера Одеси Боделана, прийшли близько 200
міліціонерів, які оточили містечко. Судові виконавці зачитали “ухвалу” Приморського
райсуду, згідно з якою на Думській площі заборонено проводити мітинги будь-яким
фізичним і юридичним особам. Після цього група людей, які за словами мешканців містечка
належать до організацій, що підтримують президента Ющенка та мера Гурвіца,
заходилася трощити містечко. Багатьох учасників акції протесту було затримано
міліцією. Тих з них, що мешкають поза Одесою, міліціонери примушували залишити
місто.
Слід додати, що Законом України від 5 жовтня 2005 року Україна ратифікувала
Європейську угоду про правила, що регулюють пересування осіб між державами 3

Дивіться, наприклад, „Оформлення посвідчень особи моряка по-українські”, І.Безносенко. „Юридичний
журнал” № 11, 2004 рік. Доступно в Інтернеті на сайті: http://www.justinian.com.ua.

184

IX. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
членами Ради Європи, укладену 13 грудня 1957 року в м. Парижі. Зокрема, цією угодою
передбачається спрощена система переїзду до країн-учасниць цієї угоди, якщо така
поїздка не перевищує трьох місяців.
Міграційний рух населення України за січень-грудень 2005 року 4
1. Абсолютні дані кількості прибулих, вибулих,
міграційного приросту з внутрішньої та зовнішньої міграцій (осіб)
У межах України
число
прибулих

число
вибулих

Зовнішня міграція
приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Україна

723642

723642

х

39580

34997

4583

Автономна
Республіка Крим

32831

33396

-565

6381

3043

3338

Вінницька

28858

31772

-2914

981

850

131

Волинська

18237

18897

-660

469

901

-432

Дніпропетровська

54493

52246

2247

2023

2188

-165

Донецька

61411

62742

-1331

4834

4702

132

Житомирська

22078

25057

-2979

601

797

-196

Закарпатська

9080

10608

-1528

222

1027

-805

Запорізька

25692

26865

-1173

1669

1697

-28

ІваноФранківська

15706

16376

-670

378

557

-179

Київська

28569

28132

437

916

503

413

Кіровоградська

12744

18112

-5368

330

483

-153

Луганська

35537

39271

-3734

1933

2910

-977

Львівська

32650

33966

-1316

537

944

-407

Миколаївська

19191

19896

-705

1022

848

174

Одеська

35060

34466

594

3704

1601

2103

Полтавська

29760

29676

84

726

803

-77

Рівненська

20362

21869

-1507

298

1069

-771

Сумська

20134

22738

-2604

596

712

-116

Тернопільська

13843

15264

-1421

287

546

-259

4

Дані Державного комітету статистики України. Доступно в Інтернеті на офіційній сторінці комітету:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ds/mr/mr_u/arh_mr2005.html.
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У межах України

Зовнішня міграція

число
прибулих

число
вибулих

Харківська

52186

47817

4369

3050

2260

790

Херсонська

16509

19912

-3403

797

885

-88

Хмельницька

22230

25188

-2958

609

621

-12

Черкаська

25857

27076

-1219

880

670

210

Чернівецька

11383

11434

-51

497

790

-293

Чернігівська

18861

21323

-2462

602

796

-194

Київ

55129

26400

28729

4050

2139

1911

Севастополь

5251

3143

2108

1188

655

533
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2. Частота прибуття, вибуття, міграційного приросту
з внутрішньої та зовнішньої міграцій (на 1000 осіб)
У межах України
число
прибулих

число
вибулих

Зовнішня міграція
приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Україна

15,4

15,4

х

0,8

0,7

0,1

Автономна
Республіка Крим

16,5

16,8

-0,3

3,2

1,5

1,7

Вінницька

16,9

18,6

-1,7

0,6

0,5

0,1

Волинська

17,5

18,1

-0,6

0,5

0,9

-0,4

Дніпропетровська

15,7

15,1

0,6

0,6

0,6

-0,0

Донецька

13,2

13,5

-0,3

1,0

1,0

0,0

Житомирська

16,5

18,7

-2,2

0,4

0,6

-0,2

Закарпатська

7,3

8,5

-1,2

0,2

0,8

-0,6

Запорізька

13,8

14,4

-0,6

0,9

0,9

-0,0

Івано-Франківська

11,3

11,8

-0,5

0,3

0,4

-0,1

Київська

16,1

15,8

0,3

0,5

0,3

0,2

Кіровоградська

11,8

16,8

-5,0

0,4

0,5

-0,1

Луганська

14,7

16,2

-1,5

0,8

1,2

-0,4

Львівська

12,6

13,1

-0,5

0,2

0,3

-0,1

Миколаївська

15,7

16,2

-0,5

0,8

0,7

0,1

Одеська

14,5

14,3

0,2

1,6

0,7

0,9

Полтавська

19,0

19,0

0,0

0,5

0,5

-0,0

Рівненська

17,6

18,9

-1,3

0,2

0,9

-0,7

Сумська

16,3

18,4

-2,1

0,5

0,6

-0,1

Тернопільська

12,4

13,7

-1,3

0,3

0,5

-0,2

Харківська

18,3

16,8

1,5

1,1

0,8

0,3

Херсонська

14,6

17,6

-3,0

0,7

0,8

-0,1

Хмельницька

16,1

18,3

-2,2

0,4

0,4

-0,0

Черкаська

19,2

20,1

-0,9

0,7

0,5

0,2
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У межах України
число
прибулих

число
вибулих

Зовнішня міграція
приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Чернівецька

12,5

12,6

-0,1

0,5

0,8

-0,3

Чернігівська

16,0

18,1

-2,1

0,5

0,7

-0,2

Київ

20,6

9,9

10,7

1,5

0,8

0,7

Севастополь

13,9

8,3

5,6

3,1

1,7

1,4

2. Свобода вільного вибору місця проживання
Загалом в Україні забезпечується свобода вибору місця проживання, проте в
правовому регулюванні існує низка недоліків, що залишилися із часів існування
„прописки”.
Проблеми існують у двох площинах:
– реалізація багатьох прав та свобод і надалі залежить від офіційного місця
реєстрації;
– громадяни, що не мають власного житла, кількість яких постійно зростає, у
більшості випадків не мають можливості реєструватися за місцем фактичного
проживання з-за необґрунтованого вузького тлумачення підстав для реєстрації.
Перша проблема фактично є опосередкованим додатковим заходом владного
примусу до реєстрації. Іншою формою владного примусу є існуюча адміністративна
відповідальність за проживання без реєстрації.
Можливість реалізації багатьох прав і свобод лише за місцем реєстрації походить,
очевидно, ще з кріпосного права та радянської системи „прописки”. Не зважаючи на
загальну декларацію, викладену в статті 2 Закону України „Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання”, дана система фактично зберігає свою дію.
Лише за місцем реєстрації реалізуються права громадян, передбачені Законами
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про
пенсійне забезпечення», «Про освіту», «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», «Про захист населення від інфекційних захворювань», «Про зайнятість
населення» тощо. Громадяни без місця проживання та реєстрації не можуть відновити
документи, влаштуватися на роботу, отримати медичну та соціальну допомогу.
Андрій П., 19 років, вихованець інтернату, декілька років проживав „на вулиці” у
Шевченківському районі м. Києва у покинутій будівлі (внутрішній двір будинків по вул.
Івана Франка 5-7). Одноповерхова будівля знаходилась в захаращеному,
антисанітарному стані. Це місце добре відоме міліції. Андрій звернуся до
співробітника Міжнародного товариства з прав людини – Українська секція (МТПЛ –
УС) з проханням допомогти у влаштуванні до лікувального закладу. Молода людина
мала явні ознаки серйозного захворювання (надзвичайна виснаженість, температура
біля 40 градусів). Двічі Андрій самостійно звертався до Київської обласної клінічної
лікарні. В присутності співробітника МТПЛ – УС у нічний час йому було відмовлено у
стаціонарному лікуванні, мотивуючи тим, що хлопець повинен отримувати медичну
допомогу за місцем реєстрації в Макарівському районі Київської області. Лише за добу
– через систему швидкої допомоги хворий опинився у інфекційній лікарні. Його
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захворювання було діагностовано як черевний тиф. Представнику МТПЛ – УС
запропонували закуповувати ліки і допоміжні медичні засоби для Андрія П.5
Через проблему свободи вибору місця проживання слід розглядати й проблему
бездомних.
Бездомні – це не тільки ті люди, що фактично живуть на вулиці. До групи ризику
відносяться й громадяни, які не мають реєстрації, але поки що працюють та можуть
знімати житло, а також ті, що не мають:
– визначеного місця проживання;
– реєстрації;
– документів, що посвідчують особу.6
Проблема також у тому, що законодавець знехтував фактичними суспільними
відносинами в Україні, звузивши коло підстав для реєстрації та поділивши людей на тих,
що можуть зареєструватися у певній квартирі, і тих, які не можуть цього зробити. При
цьому до другої групи потрапили мільйони громадян. Наприклад, до неї потрапили люди,
котрі можуть мати нормальну роботу й орендувати житло в якомусь з обласних центрів.
Абсолютна більшість таких договорів оренди квартир є нелегальними за українським
законодавством. Робити їх легальними невигідно обом учасникам таких договорів.
Орендодавцю, оскільки:
– йому слід платити податки з таких договорів, отримувати консультації з
оподаткування, мати додаткові стосунки з податковими органами;
– він може втратити право на отримання державної субсидії на оплату комунальних
послуг;
– реєстрація таких договорів займає певний час, пов’язана зі значними
бюрократичними проблемами;
– існує проблема примусового виселення особи, яка була зареєстрована в
квартирі, що здійснюється за рішенням суду і відповідно тягне додаткові витрати часу та
коштів.
Для орендаря офіційні стосунки невигідні через суттєве зростання орендної плати
через проблеми, перераховані вище.
У такій ситуації особа живе, фактично, відповідно до законодавства нелегально. При
цьому законодавець просто ігнорує цих осіб, приписуючи їх до бездомних, котрі, справді,
не мають де жити. Частіше всього такі особи реєструються там, де це можуть зробити, а
не там, де фактично проживають. Наприклад, екс-прем’єр-міністр України Юлія
Тимошенко в минулому році мала реєстрацію в місті Дніпропетровську, хоча всім відомо,
що вона постійно проживає в місті Києві.
Вибір місця проживання бездомними
Оцінити точно кількість бездомних в Україні не можливо. Статистика діяльності
спеціальних установ для бездомних ввелася лише у 2006 році. Опосередковано можна
визначити мінімальну кількість бездомних, оглянувши статистику МВС щодо затриманих
за бродяжництво.
Упродовж 2003 року в спец установах органів МВС утримувалось 23, 6 тисячі осіб,
які підозрювалися у занятті бродяжництвом і жебрацтвом, за 2004 рік – 32,2 тисячі, а за 6
місяців 2005 року – 8,7 тисяч. У середньому близько 17 % з них затримувались
повторно.7
У 2005 році парламент, нарешті, звернув увагу на проблему бездомних. 2 червня
2005 року Верховна Рада України прийняла Закон України „Про основи соціального
5

Звіт про дотримання прав самоорганізованих дітей в Україні. Міжнародне товариство прав людини Українська Секція. К., 2006.
6
Як забезпечити виборчі права бездомних громадян України (методичні матеріали). Видання БФ „Дорога до
дому”. Одеса, 2006, стор. 3. Доступно на сайті організації в Інтернеті: www.homeless.org.ua.
7
Лист МВС № 16/1К-С-409 від 26 вересня 2005 року „Про надання інформації” у відповідь на інформаційний
запит.
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захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”. Даний закон був практично
повністю підготовлений робочою групою, створеною Благодійним фондом „Дорога до
дому”. Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.
Даний закон визначив права бездомних, процедуру та систему їх обліку, систему
заходів щодо попередження безпритульності та бездомності, а також надання їм
соціальних послуг через спеціально створені центри соціального захисту.
Проте Кабінет Міністрів України в порушення пункту 3 Прикінцевих положень цього
закону не розробив і не прийняв нормативні акти, необхідні для реалізації цього закону.
Хоча така робота розпочалася за участю тієї ж робочої групи, що працювала над самим
законом, з жовтня 2005 року.
Паралельн о цю проблему мав на меті вирішити й народний депутат
Л.Черновецький, яким ще в 2004 році був зареєстрований законопроект № 5357
„Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні". Проект передбачав зміни до визначення понять
„місце перебування” та „реєстрація” з додаванням нової ознаки „переважного
перебування”. Законопроект був прийнятий парламентом у першому читанні за
основу 11 січня 2005 року. 22 вересня він спрямований на повторне друге читання.
А 15 грудня 2005 року був схвалений парламентом у цілому як закон. Проте
Президент наклав вето на цей закон і повернув його до парламенту зі своїми
зауваженнями, вказавши, що даний закон суперечить раніше прийнятому закону
про основи соціального захисту бездомних громадян. Тому 22 лютого 2006 року
даний закон був скасований.
Благодійний фонд „Дорога до дому” в 2004 році провів дослідження
з вивчення бездомних як цільової групи. Дослідження проводилися в 20ти містах 16-ти регіонів України.8
За результатами досліджень, бездомні переважно входять у групу
працездатного віку: 30-49 років – 57%,. 20-29 років – 13%.
В основному, опитані бездомні мають повну загальну середню або
професійно-технічну освіту (34,8%), початкову й неповну середню освіту
мають 11,1% й 20% відповідно. Звертає на себе увагу той факт, що
кожен п'ятий опитаний має вищу освіту (10,8% закінчили технікуми або
вузи 1, 2-го рівнів акредитації й 9,5% вузи 3, 4-го рівнів акредитації).
52,1% опитаних за професією раніше були робітниками, у
сільському господарстві були зайняті 6,9% респондентів. Також були
названі інші професії, які припускають наявність вищої освіти, а саме:
інженер (5,1%), економіст (2,7%), викладач, військовослужбовець (по
2,2%), державний службовець (2,1%), медик (1.7%). Власний бізнес
мали 1,8% опитаних. Не мали професії 12,5%. Більшість опитаних були
зайняті у виробничій сфері (45,1%), у сільському господарстві (13,3%) і в
сфері послуг (12,3%). Ці підприємства були державної (59,8%),
приватної й колективної форми власності (18,7%). Не працювали 7,1%
респондентів.
Ґрунтуючись на відповідях інших респондентів, можна відзначити
часовий «пік» припинення роботи: неухильний ріст починається в 1989
році, пік 1998-2000 роки. У наступні роки й дотепер спостерігається
відносно стабільна кількість випадків припинення роботи.
Необхідно відзначити, що бездомні не є утриманцями, що живуть на

8
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засоби знайомих і родичів: 51,3% опитаних ніколи не звертаються до
них за грішми. Також більшість бездомних відповіли, що вони не
просять милостиню (64,7%) і не крадуть (57,7%).Складно говорити про
рівень доходу бездомних з достатньою впевненістю, оскільки на це
питання не дала відповіді приблизно третина опитаних. Проте,
опираючись на наявні відповіді й результати групових дискусій, можна
припустити, що середній заробіток на день становить близько 10
гривень (8,5%), і на місяць - від 100 до 200 гривень. Проте необхідно
відзначити, що серед відповідей про суму заробітку максимальні суми
склали 400 гривень у день (1 відповідь) і 3000 на місяць (1 відповідь).
Більшість опитаних хотіли б змінити спосіб життя в найближчі рік
або два (66,9%). Оптимістичні й дані про те, що дуже невеликий
відсоток бездомних улаштовує їхнє нинішнє становище (5,6%). Не
вважають потрібним що-небудь міняти у своєму житті (4,4%). Проте
частка песимістів досить велика - 21,4% вважають, що неможливо
нічого змінити.
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3. Рекомендації
1. Завершити створення автоматичної системи обліку реєстрації громадян із
застосуванням кращих прикладів інших країн та дотриманням міжнародних стандартів
захисту прав людини.
2. Забезпечити захист персональних даних особи щодо її реєстрації та пересування
з метою забезпечення таємниці пересування та усунення можливості незаконного
контролю за пересуванням особи. Це особливо стосується бази даних Укрзалізниці
щодо власників проїзних документів (квитків) на залізничному транспорті, доступ до якої
не регламентований законодавством.
3. Відповідно до Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи № 190 щодо
вступу України до Ради Європи необхідно передати функції реєстрації громадян,
іноземців та осіб без громадянства на території країни до Міністерства юстиції України.
4. Завершити реформування законодавства в сфері реєстрації осіб з урахуванням
позитивної міжнародної практики та закону України про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання.
5. Доцільно розглянути питання про розширення підстав для реєстрації, а також
переглянути законодавство з метою усунення залежності реалізації прав від місця
реєстрації. Слід також спростити процедуру скасування реєстрації в приватних
помешканнях, а також усунути взаємозалежність факту реєстрації з правом на дане
помешкання в державному та комунальному житловому фондах.
6. Удосконалити процедуру видачі посвідчення особи моряка з урахуванням
положень Конституції України щодо свободи вільного пересування та чітко визначених
підстав щодо обмежень виїзду за кордон.
7. Скасувати практику обмеження виїзду за кордон осіб, що мають допуск до
державної таємниці.
8. Протягом 2006 року прийняти усі нормативні акти, передбачені Законом України
„Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” з метою
його належного застосування. Зокрема, мова йде про окремі Положення „Про центр
обліку громадян без визначеного місця проживання”, „Про будинок нічного перебування”,
„Про реабілітаційний центр”, а також штатний розклад та посадові інструкції для даних
установ соціального захисту. Слід передбачити витрати на їхнє фінансування окремим
рядком у державному бюджеті.
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X. Право власності1
Категорія власності посідає особливе місце в суспільній свідомості й загалом у
суспільному житті. Право власності є базисом та гарантією існування ы розвитку
громадянського суспільства.
Право громадянина на власність як важливий атрибут правової держави і
демократичного суспільства закріплено в Конституції України, у якій установлено форми
власності (статті 13, 41, 142 та 143 Конституції України), закріплено рівність усіх суб’єктів
права власності (статті 1 та 13 Конституції України), гарантії права власності та обов’язки
власників (статті 13 і 41 Конституції України). Крім того, стаття 41 Конституції України
передбачає, що кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути
протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.2
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосовано лише
як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, передбаченому
законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їхньої вартості.
Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їхньої
вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Конфіскація
майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку,
встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності
громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості
землі.
Закон України „Про власність” закріпив основні засади права власності в Україні та
визначив правомочності власника: передбачено можливості власника здійснювати
стосовно майна будь-які дії, що не суперечать закону, зокрема, щодо використання
майна для здійснення господарської та іншої не забороненої законом діяльності, право
передавати його безоплатно або за плату у володіння або у використання інших осіб.
Цей закон закріпив заборону державі безпосередньо втручатися в господарську
діяльність суб’єктів права власності. Водночас передбачається, що при здійсненні своїх
прав та виконання обов’язків власник зобов’язаний дотримуватись моральних засад
суспільства. У законі також установлено, що склад, кількість та вартість майна, що може
знаходитися у власності громадян не обмежується, крім випадків передбачених у законі.
У той же час, також передбачено, що окремими законодавчими актами може бути
встановлений спеціальний порядок набуття громадянами права власності на окремі
види майна, а також визначені види майна, які не можуть знаходитись у власності
громадян. Спеціальними нормами Закону України „Про власність” регулюється право
приватної власності громадян на землю, право приватної власності на квартиру та інші
види майна3. Пізніше новий Цивільний кодекс деталізував регламентацію права
власності відповідно до Конституції України.

1

Підготовлено Максимом Щербатюком, Українська Гельсінська спілка з прав людини.
Право на мирне володіння своїм майном. Прецеденти та коментарі. – Львів: „ТеРус”, 2005. – с. 61-72.
Європейська конвенція з прав людини: основні положення; практика застосування; український контекст. –
Київ: Віпол, 2004. – с. 723-740.
2
3
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Поняття права власності та його
загальні обмеження
Аналізуючи українське законодавство про власність на предмет його відповідності
європейським стандартам, насамперед Європейській конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод, зокрема, статті 1 Першого протоколу, слід акцентувати увагу
на деяких дуже важливих аспектах.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає:
„Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на
умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити
в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для здійснення контролю за
користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення
сплати податків чи інших зборів або штрафів.”
За своєю структурою стаття 1 Першого протоколу Конвенції включає в себе три
правила, які можна визначити таким чином:
– перша норма, яка визначена в першому реченні першого абзацу, встановлює
принцип поваги права власності;
– друга норма, яка міститься в другому реченні першого абзацу, стосується
позбавлення майна і встановлює для цього певні умови;
– третя норма, яка закріплена в другому абзаці, визначає право Договірних сторін,
крім іншого, контролювати використання майна відповідно до загальних інтересів.
У своїй практиці Європейський суд звертав увагу на те, що ці три норми є “різними”,
але це не можна розуміти в такому сенсі, що вони не пов’язані одна з одною: друга та
третя стосуються особливих випадків посягання на право мирно володіти своїм майном і
повинні, таким чином, тлумачитись у світлі загального принципу, який закріплений у
першій нормі4.
Як підтвердження цього, у рішенні „Совтрансавто-Холдинг” проти України”
Європейський суд з прав людини наголосив, що ці норми органічно пов’язані між собою.
Друге і третє положення статті 1 є окремими випадками „втручання в право власності”, а
відтак вони мають тлумачитися в контексті принципу, закріпленого у першому
положенні.5
Важливу роль у вирішенні конкретних питань, пов’язаних із застосуванням положень
Європейської конвенції відіграє практика Європейського суду. У контексті широкого
застосування статті 1 Першого протоколу і юриспруденції Європейського суду з цього
питання важливим є порівняльний аналіз поняття майна, що міститься в українському
законодавстві про власність та в Європейській конвенції.
Як свідчить аналіз практики Європейського суду, у контексті Європейської конвенції
до майна належать, крім рухомих і нерухомих речей, також:
– акції компаній (пояснення Європейського суду по скаргах № 8588/79 та
№8589/79 “Бреймлід і Мальстром проти Швеції);
– позови про відшкодування збитків за внутрішнім законодавством;
– рішення арбітражного органу в зв’язку зі спором (Справа Грецькі
нафтопереробні заводи “Стерн” проти Греції);
– законні розрахунки на те, що існує певне становище (Справа Компанії “Пайн
Веллі девелопментс Лтд” проти Ірландії);
4

Рішення Європейського суду з прав людини в справі Спорронг та Льоннрот проти Швеції від 23 вересня
1982 р.
5
Рішення Європейського суду з прав людини в справі „Совтрансавто-Холдинг проти України” від 22 липня
2002 року. Дивіться в Інтернеті на сайті Мінюсту: http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=164&sid=about_int_2_1
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– господарські інтереси, пов’язанні з управлінням бізнесом, а також управління
клієнтурою (ділова репутація, нематеріальні активи тощо) (Справа Іатрідіс проти Греції,
Справа Ван Марле та інші проти Нідерландів)
– право на пенсію (якщо протягом якогось періоду робилися внески) (Справа
Мюллер проти Австрії) .
Як бачимо поняття “власності” і “майна” в значенні статті 1 Першого протоколу
досить широке. Це цілий спектр економічних інтересів, які потрапляють у сферу дії права
власності, включаючи рухоме й нерухоме майно, майнові та немайнові інтереси. І на
практиці поняття власності отримало доволі широке тлумачення та застосування. При
розгляді справ Хендісайд та Маркс, Суд пояснив, що різноманітні терміни відносяться до
концепції власності в звичайному розумінні цього слова. Але в справі Маркс Суд
висловив думку про те, що стаття 1 Першого протоколу застосовується лише до існуючої
власності тої чи іншої особи, а не до права набувати власність. Право наслідувати
власність не є майновим правом до того часу, поки воно не оскаржується. А, отже,
гарантії статті 1 Першого протоколу не приводяться в дію до того часу, поки немає
можливості заявити право домагання на власність, що є предметом спору. Правом
оберігається лише реально існуюча власність, а не право набувати власність в
майбутньому.
В українському законодавстві використовується наступне визначення: право
власності – це право особи на річ (майно), яке вона реалізує відповідно до закону за
своєю волею, незалежно від волі інших осіб(стаття 316 Цивільного кодексу України). А,
отже, до об’єктів права власності віднесено не тільки речі, що є предметами
матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки (стаття 179
ЦКУ), але й майно, що визначається як особливий об'єкт права власності, до якого
відносять окрему річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки (стаття 190
ЦКУ). Окремими видами майна вважають підприємство, як цілісний майновий комплекс
та валютні цінності. Але в той же час, розуміння об’єктів права власності в українському
законодавстві залишається дещо вужчим, що відзначається на ефективності захисту
права власності в Україні.
Потрібно зазначити, що Європейський суд самостійно оцінює визначення терміну
„майно”, при цьому оцінка може розходитися з визначеннями й оцінками, що зазвичай
застосовуються у внутрішньому (національному) праві. Цей метод „автономного”
тлумачення широко застосовується Європейським судом. Так, у справі „Беєлер проти
Італії” від 5 січня 2000 року суд зазначив, що поняття „майно” у статті 1 Першого
протоколу має автономне значення, яке не обмежується власністю на фізичні речі. Воно
є незалежним від формальної класифікації в національному праві: деякі інші права та
інтереси, що складають активи, можуть розглядатися, як право власності й, таким чином,
як „майно” в цілях даного положення.
Визначальними критеріями для оцінки майна є економічна цінність, тобто грошова
його оцінка, виходячи з об’єктивних чинників, а також ознака реальності майна – майно
має бути наявним, оскільки Європейська конвенція не захищає майбутні права.
Слід також зазначити, що Європейська конвенція однаково захищає право власності
як фізичних, так і юридичних осіб, що часто не відбувається в українському
законодавстві. Більше того, фактично створена конкуренція цих норм при застосуванні
Цивільного кодексу (права власності фізичних осіб) та Господарського кодексу (права
власності переважно юридичних осіб). Різні норми матеріального права знаходять
подальші відмінності й у процесуальних гарантіях судового захисту права власності, що
є відмінними в господарських судах і судах загальної юрисдикції.
Другим важливим аспектом застосування законодавства про захист права власності
є межі допустимого (розумного) втручання держави в справи власника. Якщо звернутися
до українського законодавства, то право власності визначається через класичну
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формулу: власник може володіти, користуватися і розпоряджатися майном у межах,
передбачених законом. А оскільки, закон є продуктом перш за все державної діяльності,
можна тлумачити цей принцип, як можливість використання майна на свій розсуд у
межах, передбачених державою, або в межах, передбачених державою й закріплених у
законі.
Так само вимога про те, що будь-яке вилучення чи позбавлення власності повинно
здійснюватися в інтересах „суспільства”, напряму згадане у другій нормі статті 1
Першого протоколу Конвенції. Третя норма цієї статті також згадує „загальні” інтереси. А,
отже, будь-яка форма втручання в право власності незалежно від того, яка норма
поширюється на неї, повинна відповідати вимогам про наявність законної мети –
інтересів суспільства.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду для того, щоб втручання в
право власності вважалось допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в
інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними
інструментами й тою метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу
власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та
вимогами дотримання основних прав особи (рішення в справі АГОСІ проти Об’єднаного
Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути
пропорційними щодо мети їх застосування.

Проблеми захисту права
на мирне володіння своїм майном
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини, найчастіше втручання в
право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів,
зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влад, шляхом
прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1
Першого Протоколу забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Втручання має бути законним, тобто здійснене на підставі закону. При цьому під
«законом» Конвенція розуміє нормативний акт, що має бути «доступним» (accessible) та
«передбачуваним» (foreseeable). Також закон має відповідати всім вимогам
нормативного акта. «Доступність закону» означає наявність доступу та знань щодо цього
закону в суспільстві та в окремих осіб. «Передбачуваність» означає можливість
передбачити певні дії або наслідки, що можуть виникнути в зв'язку із застосуванням
закону.
Розглядаючи питання захисту права особи на мирне володіння майном, необхідно
згадати позицію Європейського суду, за якою “позбавлення майна згідно із другою
нормою може бути виправданим, тільки якщо доведена, крім іншого, наявність “інтересів
суспільства” та “умов передбачених законом”. Більше того, будь-яке втручання у
володіння майном повинно задовольняти принцип пропорційності. Як Суд неодноразово
зазначав, повинен бути встановлений справедливий баланс між інтересами суспільства
в цілому та вимогою захисту основних прав індивіда.
Найбільша кількість рішень Європейського суду з прав людини стосувалась
невиконання або тривалого невиконання рішень національних судів, що були пов’язані із
захистом володіння своїм майном. До цієї категорії справ можна віднести рішення по суті
в справах: “Півень проти України”, “Жовнер проти України”, “Войтенко проти України”,
“Шмалько проти України”, “Науменко проти України”, “Дубенко проти України”,
“Михайленки та інші проти України”, “Деркач та Палек проти України”, “Шаренок
проти України”, “Кацюк проти України” та інші. І кількість таких справ збільшується із
кожним роком.
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Наприклад, у грудні 2005 року Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну
виплатити 16 українцям 27,716 тисячі євро за невиконання рішень українських судів
щодо їхніх справ. Ці рішення були ухвалені щодо 14 різних справ за скаргами українців.
Вони подали скарги до Європейського суду з прав людини на невиконання рішень
українських судів про виплату їм грошових компенсацій. Держава не здійснила ці
виплати через відсутність коштів у державному бюджеті. Європейський суд визнав
порушення прав позивачів і зобов’язав Україну виплатити їм суми від 1 до 2,720 тис.
Євро кожному.
Загалом, у 2005 році було винесено 120 рішень проти України, абсолютна більшість
яких стосується порушення права мирно володіти своїм майном.6
Даний факт не викликає здивування, якщо прийняти до уваги, що за останній рік
виконавча служба України забезпечувала виконання лише 50% судових рішень, тоді як у
країнах Європи цей показник досягає 80%. Про необхідність змін у сфері державної
виконавчої служби чимало говорив екс-міністр юстиції Роман Зварич, який заявляв:
„Якщо оцінювати роботу нашої виконавчої служби за п’ятибальною системою, то я б
вагався, чи ставити навіть двійку”.
Проблеми української виконавчої служби на місцях чимало фахівців пояснюють її
фактичним підпорядкуванням місцевій владі та незахищеним правовим статусом її
працівників. Очевидно, не зважаючи на певні кроки в реформуванні, державна виконавча
служба не служить захисту права власності громадян.
Основою для реформування виконавчої служби в минулому році став Указ
Президента України від 20 квітня 2005 року № 701/2005 „Питання Міністерства юстиції
України” та Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2005 року № 320 „Про
утворення урядового органу державного управління в складі Міністерства юстиції
України”.
Указом Президента Кабінету Міністрів України було доручено подати пропозиції
щодо внесення змін до відповідних актів законодавства стосовно утворення в складі
Міністерства юстиції України урядового органу державного управління з питань
державної виконавчої служби, передбачивши утворення відповідних територіальних
органів для реалізації покладених на нього завдань. Постановою КМУ утворено в складі
Міністерства юстиції України на базі органів державної виконавчої служби Департамент
державної виконавчої служби, як урядовий орган державного управління.
На виконання цих документів були подані до парламенту й прийняті ним два закони:
22 липня 2005 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до законів України
"Про державну виконавчу службу", а 15 липня 2005 року – Закон України "Про виконавче
провадження".
Законом визначається правовий статус Департаменту державної виконавчої служби
та порядок призначення і звільнення його керівних та інших працівників. Департамент
державної виконавчої служби визначається як урядовий орган державного управління,
який діє в складі Міністерства юстиції України, на яке покладається реалізація єдиної
державної політики в сфері примусового виконання рішень. Також Закон визначив
питання порядку призначення і звільнення керівних та інших працівників органів
державної виконавчої служби.
Таким чином, зміни, що відбулися в системі органів державної виконавчої служби,
вибудували чітку схему ієрархічної підпорядкованості та виключили можливість
подвійного підпорядкування регіональних та територіальних органів державної
виконавчої служби одночасно Департаменту державної виконавчої служби та
територіальним управлінням юстиції.

6

„Україна програє в Євросуді”, газета „Дзеркало тижня” № 49 (577), Субота, 17-23 Грудня 2005 року. Дивіться в
Інтернеті: http://www.zn.kiev.ua/ie/show/577/52106/
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Проте систему недержавних установ виконання судових рішень так і не було
дозволено, хоча давно слід докладніше вивчити це питання, з огляду на безпорадність
державної служби.
Слід зазначити, що невиконання судових рішень щодо захисту права власності не
пов’язані виключно з проблемами державної виконавчої служби, а часто пояснюються
українським законодавством.
Наприклад, можна згадати проблему заборони продажу державного майна у
відповідності до Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію
майна”. Проблема начебто проста. В Україні була поширена схема „приватизації”, за якої
за борги державного підприємства, що часто робилися навмисно, викуповувалось за
безцінь майно цих підприємств. Оскільки нормально врегулювати ці стосунки парламент
не зміг, то просто наклав заборону на відчуження у будь-який спосіб майна державних
підприємств у рахунок боргів цього підприємства. Проте, держава є власником цих
підприємств і, встановивши подібний закон, вона фактично позбавила права власності
усіх фізичних і юридичних осіб, кому заборгувало дане підприємство. При цьому,
останнім не було навіть чого чекати, оскільки борги навіть не обіцяли повернути. У таких
умовах Європейський суд з прав людини, звісно, став на сторону осіб, яким було
заборговано їхні виплати, що в розумінні Першого протоколу включається до права
власності.
Мінюст декілька разів уже пробував змінити цей закон, проте народні депутати
відхиляли пропозицію, мотивуючи це державними інтересами захисту власності, котру
ще не розікрали. А тим часом, відповідно, все далі порушувалося право власності інших
осіб.
На підставі цього Закону зараз не виконуються понад 20 тисяч судових рішень про
повернення боргів по заробітній платні на суму близько 50 мільйонів гривень. Загалом
же через дію цього Закону зупинено виконання 250302 виконавчих проваджень на суму
10 мільярдів гривень, що складає половину від загальної суми боргів, які залишилися
неповернутими. Європейський суд з прав людини завалений скаргами на невиконання
судових рішень з-за цього закону, оскільки це є очевидним порушенням Протоколу № 1
Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, а також може
бути визнано й порушення статті 13 Європейської конвенції, що гарантує ефективні
засоби захисту порушених прав і свобод.
Це стало однією із причин, що в даний Закон було внесено зміни, які виводили із
цього мораторію рішення суду щодо виплати заробітної плати. Ці зміни були внесені 21
жовтня 2004 року Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати”. Потрібно зазначити,
що звернення стягнення на майно державних підприємств та господарських товариств, у
статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, здійснюється
на загальних підставах у відповідності до вимог Закону України „Про виконавче
провадження”, тобто шляхом накладення арешту і продажу майна боржника. При цьому
проблема захисту права власності інших фізичних чи юридичних осіб, яким такі
підприємства заборгували інші, ніж заробітна плата, суми залишається актуальною,
оскільки мораторій на продаж таких об’єктів зберігається.
Проте проблема власності інших осіб залишається, і всі вони також можуть
скаржитися до Європейського суду з прав людини, оскільки їхнє право власності не може
бути захищене в країні на підставі судового рішення національного суду, позаяк воно не
виконується.
Схожою проблемою є проблема невиплати вчителям надбавок, що передбачені
Законом України „Про освіту” (наприклад, відповідно до статті 57 цього закону). Про це
свідчить наступна справа.
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Справа П. (м. Чернігів)7
У січні 2003 року громадянка Пашук Тетяна Василівна (далі Заявник), яка має
загальний педагогічний стаж понад 30 років і все своє життя працювала в середній
спеціалізованій школі № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов міста Чернігова
(спеціаліст вищої категорії), звернулася в Деснянський районний суд міста Чернігова з
позовом про стягнення з Управління освіти Чернігівської міської ради надбавку за
вислугу років, а також допомогу на оздоровлення в розмірі 4500 гривень.
За рішенням Деснянського районного суду міста Чернігова від 07 квітня 2003 року з
управління освіти Чернігівської міської ради на користь Заявника було стягнуто 3068
гривень 84 копійок надбавки за вислугу років, 758 гривень 51 копійку допомоги на
оздоровлення, індексації 1037 гривень 79 копійок, а всього 4865 гривень 14 копійок.
Згідно з ухвалою Апеляційного суду Чернігівської області від 1 липня 2003 року
вищевказане рішення Деснянського районного суду від 07 квітня 2003 року залишено без
змін, а скаргу міського управління освіти – без задоволення. Тобто, рішення суду від 07
квітня 2003 року набуло чинності та стало обов’язковим для виконання.
Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Верховного Суду України
від 3 листопада 2004 року було відмовлено в задоволенні касаційної скарги управління
освіти Чернігівської міської ради на рішення Деснянського районного суду міста Чернігова
від 7 квітня 2003 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 4 липня 2003
року.
17 грудня 2004 року виконавчий лист був пред’явлений Заявником у відділ
державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції міста
Чернігова для виконання. Спочатку виконавчий документ був повернутий з причин
відсутності коштів на рахунку відповідача. Після скарг виконавче провадження було
знову відкрите.
Тим часом, з-за масових скарг учителів парламент приймає Закон України „Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про
освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів”. Тобто, борг перед вчителькою визнавався державним боргом і повинен був
відповідно до закону погашатися протягом п’яти років рівними частинами шляхом
включення видатків відповідними законами України про Державний бюджет України,
починаючи з 2005 року, у вигляді окремих цільових субвенцій з Державного бюджету
України для категорій працівників, що фінансується з Державного бюджету України.
Проте на 2005 рік таких коштів у Чернігівській області виділено не було.
На підставі цього та відсутності грошей на рахунку відповідача Державна виконавча
служба вже втретє закрила виконавче провадження по цій справі.
Вичерпавши усі національні засоби захисту своїх прав П. восени 2005 року
звернулася до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення права
володіння своїм майном через невиплату їй компенсацій у розумний строк, порушення
права на справедливий суд через тривале невиконання судового рішення. При цьому
вказувалося, що держава не може фактично в односторонньому порядку змінювати
порядок виконання судового рішення, визначати порядок сплати своїх боргів, а,
відповідно, даним національним законом порушувалося право громадянки П. мирно
володіти своїм майном.
Як уже зазначалося, стаття 1 Першого протоколу Європейської конвенції дає дещо
ширше тлумачення поняття майна, ніж те, що є в українському законодавстві. Акції та
корпоративні права, які випливають з володіння акціями, розглядаються як один із видів
майна, що підлягає захисту механізмами Європейської конвенції.

7

Дана справа підтримана УГСПЛ в рамках діяльності Фонду правового захисту жертв порушень прав людини
(Фонду стратегічних справ), адвокат І.Ткач (м. Севастополь).
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Аналізуючи українське корпоративне законодавство, можна навести декілька
проблем, які сьогодні значною мірою можна розглядати як результат недосконалості
регулювання права власності. Ідеться, насамперед, про захист акціонерів закритих
акціонерних товариств.
Проблема закритих акціонерних товариств стала чи не найгострішою в розвитку
поточного корпоративного законодавства. Вочевидь саме існування української моделі
закритого акціонерного товариства, закріплене ще в Законі України „Про господарські
товариства”, який був прийнятий у вересні 1991 року, поклало початок ескалації цього
загострення, яке виявилось й у прийнятих Цивільному і Господарському кодексах
України. Достатньо сказати, що в Цивільному кодексі України, прийнятому 16 січня 2003
року, взагалі відсутня згадка про наявність закритих акціонерних товариств. Разом з тим,
прийнятий одночасно Господарський кодекс України передбачає існування як відкритих ,
так і закритих акціонерних товариств.
Гострота проблеми визначається невирішенням питання про порядок відчуження
акцій закритого акціонерного товариства. Ні прийнятий у 1991 році Закон України „Про
господарські товариства”, ні Господарський кодекс України не містять чіткої процедури
відчуження акцій закритого акціонерного товариства. Не передбачені також умови
компенсації вартості власникам акцій, які може викупити акціонерне товариство в
акціонера в закритому товаристві при ненаданні йому права продати їх на свій розсуд
(будь-якій третій особі). Таким чином, усе навантаження переноситься на корпоративне
регулювання (тобто на закріплення відповідних положень у статутах). Але, як свідчить
аналіз більшості статутів закритих акціонерних товариств, такі положення в них, як
правило, відсутні.
Не вирішене питання і про правонаступництво в зв’язку зі смертю акціонера –
фізичної особи, якій належали акції закритого акціонерного товариства. Не врегульовані
питання про можливість застави акцій у закритих акціонерних товариствах. Яскравими
прикладами порушення прав акціонерів можуть слугувати приклади з вилучення акцій у
акціонерів, у тому числі за порушення трудової дисципліни, за звільнення з роботи без
поважних причин тощо.
Якщо торкнутися проблеми функціонування відкритих акціонерних товариств, то і в
цій сфері має місце значна кількість порушень прав акціонерів. Передусім ідеться про
„розмивання” пакетів акцій. Поки що відсутні норми, які могли б надійно захистити
інтереси міноритарного акціонера. Як приклад порушення корпоративних прав у
контексті статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції можна навести справу
„Совтрансавто-Холдинг” проти України”.
Необхідно відмітити, що право на мирне володіння майном тісно пов’язане з
охороною даного права нормами цивільного, адміністративного та кримінального
законодавства.
В Україні в 2005 році мали місце значні проблеми в тлумаченні та застосуванні
відповідного законодавства. Зокрема, було внесено зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Закон України „Про внесення змін в Кодекс України
про адміністративні правопорушення” № 2635-IV), якими було встановлено, що крадіжка
чужого майна вважається дрібною, якщо вартість такого майна на момент здійснення
правопорушення не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, у відповідності до вищевказаних змін адміністративна відповідальність за
дрібну крадіжку наступає, якщо винна особа посягала на всі форми власності, у тому
числі приватну.
Але здивування викликало пояснення Верховного суду України8, який висловив
позицію, що дані зміни зробили неможливими встановлення кримінальної
8

Лист ВСУ „Про деякі особливості застосування Закону України „Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення” від 2 червня 2005р під №1-5/599 від 21 липня 2005 р.
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відповідальності за окремі правопорушення, які раніше визнавалися злочинами. Суд
дійшов до висновку, що Законом здійснена часткова декриміналізація окремих злочинів,
які передбачені ст. 185, 188, 190, 191, 193 КК України. І більше того, до дрібних крадіжок
віднесли крадіжку, яка здійснена повторно, організованою групою, об’єднану із
проникненням в житло чи інше приміщення, якщо вартість вкраденого на момент
здійснення правопорушення не перевищує 393 грн.9
А це означає, що фактично держава знімає з себе відповідальність за захист
громадян від крадіжок майна вартістю до 393 грн., оскільки знімає із них найбільш
ефективний захист – кримінальну відповідальність. Поряд із цим виникли проблеми
належної оцінки майна й, відповідно, застосування чи не застосування кримінальної
відповідальності, що фактично залишено в багатьох випадках на вільний розсуд
правоохоронців.

Проблеми позбавлення права
мирно володіти майном
У законодавчих актах України закріплені численні випадки вилучення майна у
власників. Так, стаття 55 Закону України „Про власність” передбачає такі випадки
примусового вилучення майна:
1) вилучення майна у власника допускається при зверненні стягнення на це майно
за зобов'язаннями власника у випадках і порядку, передбачених Законом України „Про
власність”, Цивільним та Цивільно-процесуальним кодексами України;
2) вилучення (реквізиція) майна у власника в інтересах суспільства за обставин
надзвичайного характеру (стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій) за рішенням
органів державної влади в порядку і на умовах, установлених законодавчими актами
України з відшкодуванням власнику його збитків у повному обсязі;
3) оплатне вилучення майна у власника за рішенням суду чи іншого компетентного
органу у випадках, передбачених законодавчими актами України з виплатою власникові
вартості цього майна в розмірі, встановленому законодавством;
4) безоплатне вилучення (конфіскація) майна у власника за рішенням або вироком
суду чи іншого компетентного органу, як санкція за вчинення правопорушення.
Новий Цивільний кодекс України певною мірою впорядкував питання примусового
відчуження майна від власника. Так, стаття 321 передбачає, що особа може бути
позбавлена права власності або обмежена в його здійсненні лише у випадках і в
порядку, встановлених законом. Примусове відчуження об’єктів права власності може
бути застосоване лише, як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в
порядку, встановлених законом, та за умови попереднього й повного відшкодування їх
вартості.
У статті 346 ЦКУ наводиться докладний перелік підстав припинення права власності.
До цього переліку включені й підстави припинення права власності, незалежно від волі
самого власника. Такими підставами, зокрема, є:
а) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій
особі;
б) викупу пам'яток історії та культури;
в) викупу земельної ділянки в зв'язку із суспільною необхідністю;
г) викупу нерухомого майна в зв'язку з викупом з метою суспільної необхідності
земельної ділянки, на якій воно розміщене;
д) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;
9

У контексті Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” три неоподатковувані мінімуми доходів
громадян становлять 393 грн.
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е) реквізиції;
з) конфіскації;
У плані забезпечення гарантій права власності проблемним питанням є
націоналізація майна. В Україні до цього часу відсутній законодавчий акт, яким би
встановлювалися правові засади (підстави, умови, порядок і правові наслідки )
націоналізації майна. Варто нагадати, що можливість націоналізації майна, виходячи із
принципів міжнародного публічного права, визнається одним з елементів суверенітету
держави, а відтак не заперечується як можлива підстава припинення права власності
приватних фізичних та юридичних осіб.
Інша річ, що, за загальним правилом, націоналізація здійснюється в інтересах
суспільного (публічного) порядку і на комерційних засадах. Відсутність в Україні
законодавства про націоналізацію, на нашу думку, слід оцінювати негативно, оскільки
держава сама не обмежена нормативними приписами стосовно й самої процедури
прийняття рішення про націоналізацію, і порядку реалізації цього рішення. І, що
найголовніше, не закріплені права і відповідні гарантії для власника, чиє майно підлягає
націоналізації. Така ситуація не може характеризуватися інакше, як стан правової
невизначеності.
Важливою проблемою в сучасних умовах для України є й проблема реприватизації,
оскільки, як відомо, в України до сьогодні активно йде процес приватизації державного
майна. Порядок здійснення приватизації державних підприємств був передбачений
пакетом приватизаційних законів та інших нормативно-правових актів і здійснювався під
контролем і за прямої участі державних органів приватизації. Таким чином,
презюмується, що саме ці органи і несуть відповідальність за додержання законодавства
в процесі приватизації майна державних підприємств (при прийнятті рішення, оцінці
майна, проведенні конкурсів та аукціонів, продажу пакетів акцій, укладанні договорів
купівлі-продажу тощо).
Разом з тим у судовій практиці в 2005 році виникли непоодинокі випадки, коли за
позовами органів прокуратури, а інколи й самих державних органів приватизації,
визнаються недійсними акти приватизації державних підприємств, тобто фактично
проводиться „реприватизація” (повна або часткова).
Тут доцільно навести приклади реприватизації Криворіжсталі, Нікопольського
феросплавного заводу, і низки інших державних підприємств, які були приватизовані з
порушенням вищезазначених правил. Зокрема, по Криворіжсталі Господарський суд м.
Києва10, а згодом і Апеляційний господарський суд м. Києва і Верховний Суд України
прийняли рішення про незаконну приватизацію металургійного підприємства, оскільки
при здійсненні приватизації мали місце суттєві порушення законодавства України у
сфері приватизації, зокрема, були порушені строки повідомлення про проведення
конкурсу, також були допущені порушення у встановленні додаткових умов конкурсу,
процедури допущення претендентів на конкурс, формування пакету акцій, експертиза і
визначення переможця конкурсу. Приймаючи рішення по даній справі, суд базувався на
вимогах законодавства України, але в той же час потрібно відзначити, що при прийнятті
рішення суд стикнувся з проблемою недостатнього правового регулювання
реприватизації в Україні та низкою правових норм, які суперечили одна одній, що є
великою перешкодою в гарантуванні державою права особи на мирне володіння своєю
власністю.
Взагалі, скасування актів приватизації призводить до необхідності застосування
двосторонньої реституції, тобто повернення сторін у первісний майновий стан, що
значною мірою порушує права осіб, які брали участь у приватизаційних процесах,
особливо в тих випадках, коли приватизація здійснювалася із застосуванням
10
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спеціальних засобів платежу (приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних
сертифікатів). Навряд чи можна погодитись, що при реституції, яка застосовується в
таких випадках, зокрема, при реприватизації Криворіжсталі, забезпечується можливість
отримання справедливої компенсації. Водночас, слід звернути увагу, що безпосередню
відповідальність за ці правові наслідки має нести держава, оскільки її представники
прямо чи опосередковано сприяли порушенню законодавства при здійсненні процесу
приватизації. І до сьогодні дана проблема на законодавчому рівні залишається
невизначеною.
Унаслідок цього власники цих підприємств можуть подавати скаргу до
Європейського суду з прав людини щодо дотримання їх права власності через:
– нечіткість закону, що регламентує подібну ситуацію;
– відсутність ситуації правової визначеності при приватизації, оскільки в будь-який
момент орган влади може повернути приватизоване майно;
– питання суми компенсації за реприватизоване майно, що не включає зміни на
підприємстві, які були зроблені цим власником та інші витрати;
– можливість дискримінаційного підходу, оскільки не було порушено подібних справ
щодо власників іншого майна, хоча були наявними такі ж порушення.
Аргументом у цій справі буде й те, що посадові особи, які здійснили приватизацію від
імені держави, є не покараними: логічно припустити, що коли при приватизації наявні
порушення законодавства, то мали б бути покарані посадові особи, котрі її здійснили. В
іншому випадку факт незаконності приватизації є відверто сумнівним з огляду на
суперечність певних норм національного законодавства.
Стягнення на майно за зобов’язаннями власника, як правило, накладається за
рішенням суду або іншого уповноваженого органу в разі відмови або неспроможності
власника виконувати свої зобов’язання. Прикладами проведення такого стягнення є
звернення стягнення на майно боржника, передане в заставу кредитору, звернення
стягнення на майно, яке перебуває в податковій заставі, примусове виконання органами
державної виконавчої служби судових рішень про відібрання речі або стягнення
грошових сум з боржника на користь кредитора, задоволення вимог кредиторів з майна
боржника при проведенні процедури банкрутства тощо.
Відповідно до статті 18 Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”, у
разі введення надзвичайного стану при виникненні особливо тяжких надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, які створюють загрозу життю і здоров’ю
значних верств населення, уповноважені органи можуть здійснювати низку заходів, у
тому числі пов’язаних з обмеженням права власності та реквізицією майна. Зокрема,
може здійснюватись мобілізація та використання ресурсів підприємстві, установ і
організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації
надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією зазначених втрат. Яскравим
прикладом недосконалостей у правовому регулюванні реквізиції майна є випадки
знищення птиці в зв’язку із поширенням пташиного грипу та введенням надзвичайного
стану в АР Крим.
Конфіскація майна є санкцією за вчинення злочину і застосовується виключно у
випадках, спеціально передбачених Кримінальним кодексом України, на підставі вироку
суду. Стаття 59 Кримінального кодексу України встановлює, що покарання у вигляді
конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави
всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Встановлюється конфіскація
майна за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у
випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кодексу. Слід зазначити, що
законодавством України визначено перелік майна, що не підлягає конфіскації, а так само
на нього не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями власника.
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Припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі,
полягає в покладенні на особу, котра з підстав, що не були заборонені законом, набула
право власності на майно, яке за законом, що був прийнятий пізніше, не може їй
належати, обов’язку відчужити це майно протягом строку, встановленого законом (стаття
348 ЦКУ). У разі невиконання цього обов’язку у відповідний строк це майно за рішенням
суду на підставі заяви відповідного органу державної влади підлягає примусовому
продажу. Якщо майно не було продане, воно за рішенням суду передається у власність
держави. У цьому разі колишньому власникові майна виплачується сума, визначена за
рішенням суду. Це правило поширюється й на випадки, коли законом установлюється
необхідність отримання особливого дозволу для придбання певного майна, а особі, яка
володіє таким майном, у наданні дозволу було відмовлено.
Викуп земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю регулюється статтею
350 ЦКУ. Підставою для викупу є рішення, яке приймається компетентним органом
державної влади або органом місцевого самоврядування. Здійснюється викуп за згодою
власника або за рішенням суду в порядку, передбаченому законом. Викупна ціна за
земельну ділянку включає вартість самої ділянки, нерухомого майна, що розміщене на
ній, та упущену вигоду власника. Право власності на нерухоме майно, яке розміщене на
земельній ділянці, що підлягає викупу, може бути припинено за рішенням суду шляхом
його викупу і з обов’язковим попереднім відшкодуванням збитків у повному обсязі
(стаття 351 ЦКУ). Підставою для відповідного рішення суду є неможливість використання
земельної ділянки, викупленої в зв’язку із суспільною необхідністю, без припинення
права власності на це майно.
У контексті цієї підстави важливо виділити проблему дотримання прав власності
громадян України в зв’язку із впровадженням програми комплексної реконструкції
мікрорайонів застарілого житлового фонду. Законопроект №7483 (автором подання –
Ю.В.Тимошенко, Кабінет Міністрів України)11, який був підготовлений на друге читання у
Верховній Раді, в багатьох моментах не забезпечував права на володіння, користування
і розпорядження своїм майном для власників квартир у розумінні статті 1 Першого
протоколу Європейської конвенції. Українська Гельсінська спілка з прав людини
підготувала експертні зауваження та рекомендації до даного законопроекту12 і надіслала
їх до профільного Комітету Верховної Ради України з питань житлово-комунального
господарства, транспорту і зв’язку та Міністерства юстиції України. Також критика цього
закону відбулася з боку організацій, що протидіють незаконній забудові міст та інших
громадських активістів. І як результат, даний законопроект, який був внесений у
Верховну Раду України на друге читання, не був підтриманий депутатами.
Стаття 352 ЦКУ регулює питання викупу пам’яток історії та культури. Якщо в
результаті дій або бездіяльності власника пам’ятки історії і культури їй загрожує
пошкодження або знищення, державний орган з питань охорони пам’яток історії та
культури робить власнику пам’ятки відповідне попередження. Якщо незважаючи на це,
заходи власником не будуть вжиті, за рішенням суду може бути здійсненний викуп цієї
пам’ятки. У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для збереження пам’ятки
історії та культури позов про її викуп може бути пред’явлено без попередження. Викупна
ціна визначається за згодою сторін, а в разі спору – судом. Викуплена пам’ятка історії та
культури переходить у власність держави.
Застосування реквізиції та конфіскації, визначені статтями 353 та 354 ЦК України, у
цілому не змінюють регулювання умов і наслідків, що були закріплені в попередньому
законодавстві.

11

Проект Закону України № 7483 від 16.05.05 „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду” http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=7483&skl=5.
12
Аналіз законопроекту можна знайти на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1130933031.
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Таким чином, як свідчить наведений аналіз законодавчих актів, що регулюють умови
та порядок вилучення в приватного власника майна, зазвичай підставою для цього є
забезпечення суспільних або державних потреб. Вочевидь, застосування такої оціночної
категорії, як „суспільні або державні потреби”, викликає труднощі і на практиці може
створювати відповідні конфлікти.
До випадків фактичної експропріації слід віднести також застосування механізмів
арешту активів та встановлення податкової застави стосовно майна платника податків,
які передбачені Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами”. У розумінні цього Закону
податкове зобов’язання, яке розглядається як обов’язок платника податків сплатити до
бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та строки,
передбачені податковим законодавством України, у разі його невиконання створює
податковий борг, який може бути забезпечений установленням податкової застави щодо
активів або накладення арешту на активи боржника.
На підставі податкової застави орган стягнення має першочергове право в разі
непогашення забезпеченого податковою заставою податкового боргу одержати
задоволення з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами. Правомочності
власника щодо його майна, яке перебуває в податковій заставі, обмежуються шляхом
покладення на нього обов’язку узгоджувати з податковим органом проведення ряду
операцій із цим майном. Надання майна, що перебуває в податковій заставі, у наступну
заставу іншим кредиторам або його використання для забезпечення дійсної чи майбутньої
вимоги третіх осіб не дозволяється. А отже, встановлення податкової застави хоча і не
має наслідком на першому етапі її застосування вилучення майна, однак фактично істотно
обмежує реальні можливості власника щодо його вільного використання та
розпорядження.
У разі, коли заходи з погашення податкового боргу не дали позитивного результату,
податковий орган здійснює за платника податків та на користь держави заходи щодо
залучення додаткових джерел погашення суми податкового боргу шляхом стягнення
коштів, які перебувають у його власності, а за їх недостатності – шляхом продажу інших
активів такого платника податків.
І хоча активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок
погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду, вже сам факт
встановлення податкової застави або накладення адміністративного арешту на кошти,
які реалізуються державними податковими органами з використанням своїх владних
повноважень, слід кваліфікувати як істотне обмеження державою повноважень (а відтак і
самого права) власника, яке суттєво знижує рівень контролю власника над його майном.
У даному аспекті важливо навести Рішення Конституційного суду в Справі про
податкову заставу13. Зокрема, пункт 4.2. Рішення визначає, що положення абзацу другого
підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачає, що
підставою виникнення права податкової застави є неподання або несвоєчасне подання
платником податків податкової декларації. Тим самим законодавець фактично прирівнює
неподання або несвоєчасне подання податкової декларації до факту несплати
податкового зобов'язання. Але зазначена підстава ще не свідчить про існування
податкового зобов'язання в платника податків, а тим більше про виникнення податкового
боргу. Встановлюючи таку підставу для запровадження податкової застави,
законодавець не врахував наявність чи відсутність існування податкового зобов'язання,
13

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (справа
про податкову заставу).
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а також наслідки, які можуть настати для платника податків у разі неподання або
несвоєчасного подання податкової декларації і неправомірно обмежив право останнього
розпоряджатися своєю власністю. І ці аргументи дали підстави Конституційному суду
визнати дане положення неконституційним.
Крім того, п. 4.3 вищезгаданого Рішення стосується також підпункту 8.2.2 пункту 8.2
статті 8 вказаного Закону, який передбачає поширення права податкової застави на
будь-які види активів платника податків, які перебували на момент виникнення такого
права в його власності (повному господарському віданні), а також на будь-які інші активи,
на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення
його податкових зобов'язань або податкового боргу. Зі змісту цього положення випливає,
а практика його застосування підтверджує, що право податкової застави поширюється
практично на всі види активів платника податків. При цьому не враховується
адекватність суми податкового зобов'язання чи податкового боргу з розміром
заставлених активів платника податків, що не сприяє справедливому вирішенню питань
застосування права податкової застави між суб'єктами податкових правовідносин.
На думку Конституційного Суду України, розмір податкової застави, виходячи із
загальних принципів права, повинен відповідати сумі податкового зобов'язання, що
забезпечувало б конституційну вимогу справедливості та розмірності. Розмірність, як
елемент принципу справедливості, передбачає встановлення публічно-правового
обмеження розпорядження активами платника податків за несплату чи несвоєчасну
сплату податкового зобов'язання та диференціювання такого обмеження залежно від
розміру несплати платником податкового боргу. І даний пункт визнаний таким, що не
відповідає Конституції України, оскільки поширює право податкової застави на будь-які
види активів платника податків і може призвести до позбавлення такого платника не
тільки прибутків, а й інших активів, ставлячи під загрозу його подальшу підприємницьку
діяльність аж до її припинення.
Одним з відомих прикладів неправомірних обмежень права власності з боку
податкових органів можна назвати справу видавництва „Такі справи”, яка зараз
розглядається Міжнародним центром з вирішення інвестиційних спорів. Суть її в
неправомірному позбавленні і пошкодженні власності даного підприємства працівниками
податкової інспекції та правоохоронних органів, блокуванні роботи підприємства
протягом тривалого часу та іншого перешкоджання здійснення підприємницької
діяльності. Дані дії здійснювалися начебто з метою розслідування кримінального
злочину, хоча пізніше кримінальна справа була закрита за відсутністю складу злочину.
Проте при цьому було завдано мільйонних збитків власникам видавництва. Конфлікт
виник з-за того, що дане видавництво публікувало видання опозиційних авторів, проте
вже й нова влада не має намір відновлювати право власності литовських інвесторів.
Таким чином, на нашу думку, у даній справі державою було не забезпечено дотримання
гарантій права власності іноземного інвестора, литовського підприємства ЗАТ "Tokios
Tokelės", і, відповідно, це може вилитись в значну суму присудженої компенсації: на
сьогодні сума позову складає – 75 560 541 доларів США. При цьому, уряд фактично не
пропонує шляхів щодо розв’язання цієї суперечки мировим шляхом.
Практика Європейського суду виходить із того, що встановлення державою окремих
заборон щодо реалізації права власності на майно, а також використання державою
заходів забезпечення з метою домогтися сплати податків слід розглядати як факти
втручання держави в мирне володіння майном, що визначається як одне з
фундаментальних прав людини. Такі факти мають аналізуватися на предмет їх
обґрунтованого застосування, тобто законності, доцільності та пропорційності. Як
свідчить аналіз практики, у цій сфері державні податкові органи України часто-густо
припускаються порушень і норм законодавства, і загальних принципів права в цілому.
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Рекомендації
1. Для ефективного захисту різних об’єктів права власності необхідно розширити
коло об’єктів, які підпадають під захист права власності.
2. Забезпечити ефективне функціонування виконавчої служби в Україні, яке має
забезпечити належне виконання судових рішень. Введення в Україні інституту приватних
виконавців.
3. Необхідно усунути дискримінаційні норми щодо захисту права власності фізичних
та юридичних осіб, зокрема, через поступове скасування Господарського кодексу чи
уніфікацію його норм із Цивільним кодексом, внесення змін до Закону України „Про
введення мораторію на примусову реалізацію майна”, введення заборони змін норм
щодо оподаткування заднім числом тощо.
4. З метою забезпечення гарантій права власності необхідно усунути правові
прогалини в регулюванні націоналізації, реприватизації майна.
5. Усунути недоліки корпоративного законодавства, в тому числі шляхом прийняття
Закону України „Про акціонерні товариства”.
6. Змінити або суттєве удосконалити податкове законодавство в напрямку
забезпечення рівності і захисту усіх форм права власності.
7. Забезпечити ефективний захист права усіх форм власності, зокрема, нормами
цивільного, адміністративного і кримінального законодавства.
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XI. Економічні та соціальні права 1
Основними елементами міжнародного правового захисту економічних і соціальних
прав є Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Європейська
соціальна хартія, які покликані наповнити реальним змістом положення, проголошені
Загальною Декларацією прав людини (1948 р.).
Визначені в Загальній Декларації економічні і соціальні права в подальшому були
розвинені в Міжнародному Пакті про економічні, соціальні і культурні права, який
визначає і деталізує право на працю (стаття 6), право на справедливі і сприятливі умови
праці (стаття 7), право створювати професійні спілки і вступати до них (стаття 8), право
на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування (стаття 9), право сімей,
матерів, дітей і підлітків на якнайширший захист і допомогу (стаття 10), право на
достатній життєвий рівень (стаття 11), право на найвищий досяжний рівень фізичного і
морального здоров'я (стаття 12), право на освіту (стаття 13 і 14), право на участь у
культурному житті (стаття 15), а також рівність чоловіків і жінок (стаття 3).
Положення Загальної Декларації прав людини щодо соціальних прав розвиваються
також Європейською Соціальною Хартією2, яка виділяє:
– право на працю (зобов’язання: соціальна й економічна політика, спрямована на
гарантування повної зайнятості; захист права працівника заробляти на життя вільно
обраною працею; створення справедливих умов праці, особливо щодо тривалості
робочого дня і розміру винагороди; боротьба проти сексуальних домагань і моральних
принижень; заборона примусової праці; свобода в створенні професійних спілок й інших
об’єднань, направлених на захист економічних і соціальних інтересів працівників;
свобода кожного вступати в такі об’єднання; заохочення спільних консультацій,
колективних переговорів, механізму примирення й добровільного арбітражу; право на
страйк);
– право на житло (зобов’язання: будівництво житла відповідно до потреб сім’ї;
зменшення числа бездомних; доступ кожного до житла; установлення цін на житло,
доступних для малозабезпечених осіб; дотримання принципу рівного доступу іноземців
до соціального житла);
– право на охорону здоров’я (зобов’язання: забезпечення доступного й
ефективного обслуговування кожного; здійснення політики, спрямованої на
попередження захворювань, передусім шляхом захисту навколишнього середовища;
усунення ризиків професійних захворювань для гарантування в законодавстві і на
практиці безпечних умов праці);
– право на освіту (зобов’язання: заборона найму працівників, які не досягли 15річного віку; безкоштовна початкова й середня освіта; безкоштовні служби професійної
орієнтації; професійна підготовка і перепідготовка; доступ до вищої освіти виключно на
основі особистих здібностей);
– право на соціальний захист (зобов’язання: право на соціальне забезпечення, на
одержання соціальної допомоги й послуг соціальних служб; право на захист від бідності;
вживання особливих заходів для захисту родини й осіб літнього віку).
1

Підготовлено Максимом Щербатюком, УГСПЛ.
Європейська Соціальна Хартія: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/3_Reporting_procedure/3_Followup_to_the_Conclusions/RSC_report_2005.pdf
2
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Європейська Соціальна Хартія готується до ратифікації в Україні3, тому визначення і
класифікація економічних і соціальних прав у ній має важливе значення для створення
ефективних механізмів захисту цих прав в Україні.

1. Право на адекватні стандарти життя
Конституцією України встановлено, що кожен має право на достатній життєвий
рівень для себе й своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48).
Це положення Конституції є основним щодо визначення права людини на адекватні
стандарти життя.
Проблема бідності і реалізації права на гідний рівень життя залишається однією із
найгостріших серед усіх проблем захисту соціальних прав в Україні. Це зазначається
також у Зверненні Президента України до Верховної Ради України в зв`язку з Посланням
Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє й зовнішнє становище
України в 2005 році», де одним з основних завдань держави названо забезпечення
державних стандартів та соціальні гарантії гідного рівня життя кожному громадянинові,
незалежно від місця його проживання. За останній рік відбулися певні позитивні
зрушення, зокрема, це можна помітити на прикладі такого соціального ідентифікатора, як
середня зарплата.

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

Січень

Таблиця 1
Середня заробітна плата по регіонах у 2005 році 4
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Чернігівська

454,65 478,98 532,84 539,72 570,04 637,88 641,93 651,37 643,92 666,93 681,41 741,93

Тернопільська

414,87 447,72 478,31 502,87 516,08 614,86 547,74 540,10 588,79 627,22 637,35 749,13

Волинська

450,13 462,26 503,64 525,72 556,56 604,48 620,48 619,73 630,37 666,65 684,44 773,62

Житомирська

460,78 486,52 530,82 545,33 569,64 650,41 632,84 610,67 637,29 670,94 683,02 775,81

Вінницька

456,40 478,09 525,58 536,75 559,97 613,16 625,85 626,10 652,25 677,91 677,75 786,71

Хмельницька

454,21 473,53 507,72 523,51 548,83 598,77 608,30 600,60 613,26 640,91 661,74 791,46

Черкаська

486,32 507,77 561,57 582,64 614,27 654,53 681,57 674,05 694,94 727,68 732,51 799,63

Херсонська

476,36 502,30 541,92 564,17 595,48 649,98 661,32 635,68 670,07 706,86 704,54 799,75

Кіровоградськ
а

488,34 501,38 539,44 565,12 592,91 633,64 663,96 656,46 669,59 694,87 706,28 800,82

3

П.10 Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді
Європи, затверджений Указом Президента України від 20 січня 2006 року №39/2006. Хартія відповідно до Плану має
бути
подана
Президенту
до
1
квітня
2006
року.
План
заходів
доступний
в
Інтернеті:
http://www.president.gov.ua/documents/3854.html.
4
Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та в громадянпідприємців. Дані також враховують показники офіційної зарплати, при цьому значна її частина залишається в тіні.

209

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

Січень
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Сумська

507,40 533,21 595,33 599,82 632,66 685,20 701,83 718,63 702,33 744,12 744,12 814,04

Чернівецька

476,82 494,23 540,84 551,69 576,62 627,63 662,08 641,64 670,45 694,66 704,30 823,82

Рівненська

561,07 585,71 630,97 629,74 646,02 685,72 700,98 684,30 700,04 753,46 762,55 886,40

Львівська

548,39 601,86 641,76 648,73 675,73 737,97 741,74 743,24 765,68 784,13 787,34 891,37

Закарпатська

502,16 534,71 594,62 593,64 623,58 683,47 696,72 675,33 724,55 726,38 759,83 899,66

ІваноФранківська

555,46 601,63 644,07 652,66 674,55 761,11 751,33 778,64 756,69 775,44 778,14 907,77

АР Крим

575,97 582,90 647,62 651,58 697,95 739,41 778,20 771,17 791,35 800,83 812,59 922,32

Полтавська

606,92 672,34 663,26 691,11 712,29 762,91 801,77 812,90 798,32 814,36 832,06 940,32

Миколаївська

612,47 636,76 680,59 674,18 719,00 763,70 779,90 740,56 791,90 795,89 825,62 943,85

Харківська

596,08 650,06 671,00 691,77 713,98 771,66 787,54 784,98 813,34 840,69 850,52 945,93

Одеська

640,02 647,75 688,24 685,48 739,87 791,65 794,39 773,39 804,79 832,54 845,76 981,77

Луганська

642,87 670,49 741,59 734,16 778,71 812,86 836,33 844,50 874,81 869,54 891,75 982,60

Україна

640,86 666,76 722,01 733,73 764,29 823,10 837,45 831,06 856,02 882,10 896,58 1019,71

Київська

651,70 675,10 719,28 743,92 760,95 816,91 850,69 848,92 856,09 912,28 901,11 1019,92

Запорізька

721,51 735,01 795,78 793,72 849,83 865,80 895,84 883,05 905,86 932,73 936,36 1027,10

м.
Севастополь

630,85 689,21 711,04 725,89 762,45 806,79 833,12 796,99 861,11 876,34 882,50 1071,17

Дніпропетровсь
ка

771,09 736,82 823,75 858,97 879,98 918,91 954,87 943,60 974,76 990,44 998,10 1117,12

Донецька

784,69 801,01 908,91 889,15 914,90 969,15 986,38 998,85 1026,9 1041,9 1067,6 1157,95
3
7
2

м. Київ

1024,7 1099,8 1142,5 1189,1 1224,7 1382,4 1361,4 1324,6 1368,0 1423,7 1450,3 1755,08
6
5
0
9
6
0
3
4
2
7
6

Крім того, за даними Державного комітету статистики України номінальні доходи
населення за січень–листопад 2005 р. порівняно з аналогічним періодом 2004 р.
збільшились на 38,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на
придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%. Наявні доходи в розрахунку на одну
особу за січень–листопад 2005 р. становили 5244,3 грн. проти 3816 грн. за аналогічний
період 2004 р5.
5
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Соціально-економічне становище України за 2005 рік http://www.ukrstat.gov.ua/

XI. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА
Але, не дивлячись на це, за даними статистики межа бідності складає 263 гривні на
одну людину на місяць. Цей показник визначає граничну межу, за якою наступають
бідність й убогість. Таким чином, 13 млн. громадян України (а це понад 28% населення)
сьогодні перебувають за межею бідності, при цьому 55% бідного населення відносяться
до категорії вкрай бідних. Глибина бідності становить 25%, тобто бідному населенню до
межі бідності не вистачає 65 гривень. При цьому сукупний дефіцит доходів бідних
становить 826 млн. гривень на місяць. Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним
Міжнародною організацією праці спільно з ПРООН, 46,8% населення вважали себе дуже
бідними, а ще 36,9% визначили себе як “незаможні.”
Порівнюючи середні витрати на одну особу бідного населення, що становлять
198 гривень на місяць, і витрати в середньому по країні (412 грн.), ми побачимо, що
витрати бідного населення в 2 рази нижчі. Залишається високим рівень бідності серед
родин з дітьми – 35% проти 19% серед родин без дітей. Як показує статистика, цей
рівень залежить від місцевості проживання: чим менше розмір населеного пункту, тим
вище відсоток бідного населення. Рівень бідності в сільській місцевості становить 35%
проти 20% у середньому у великих містах.
По-різному складається ситуація й у регіонах України. Серед регіонів із підвищеним
рівнем бідності – Автономна Республіка Крим, Хмельницька, Ровенська, Чернігівська й
Волинська області (понад 37% бідних). Не набагато краща ситуація в Івано-Франківській,
Тернопільській, Миколаївській й Одеській областях. Найкраще становище сьогодні в
місті Києві, Донецькій і Полтавській областях.
Крім того, потрібно зазначити, що ріст заробітної плати відбувається в експортноорієнтованих галузях, зокрема, найбільше отримують працівники підприємств з
виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та металургії. Зарплата цих працівників в
1,7-2 рази перевищує середній показник. Водночас, зарплати працівників сільського,
рибного господарств, охорони здоров’я і соціальної допомоги залишаються значно
нижчими. І до сьогодні поглиблюється розрив у зарплаті працівників різних галузей, що
веде до порушення прав громадян України на адекватні стандарти життя.
Державна політика в сфері регулювання мінімальної оплати праці також є одним із
ключових факторів боротьби із бідністю. В українському законодавстві мінімальна
зарплата визначається як законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту,
некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану
працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт)6. Водночас, для визначення
адекватності розміру мінімальної зарплати, важливим є порівняння її із прожитковим
мінімумом, показником, який визначає рівень доходів громадян, достатніх для
забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його
здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих
товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних
соціальних і культурних потреб особистості. Динаміка росту мінімальної зарплати в 2005
р. відображається в Таблиці 2.
Таблиця 2
Мінімальна заробітна плата в 2005 р.

6

Закон
України
„Про
оплату
праці”
доступний
bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95%2D%E2%F0&p=1144071559836339

в

Інтернеті:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
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Розмір мінімальної
зарплати

Дата чинності

Документ, що встановлює розмір мінімальної
зарплати

262 грн.

01.01.2005
31.03.2005

–

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004

290 грн.

01.04.2005
30.06.2005

–

_"_

310 грн.

01.07.2005
31.08.2005

–

_"_

332 грн.

01.09.2005
31.12.2005

–

_"_

Розмір прожиткового мінімуму, встановлений Законом України „Про затвердження
прожиткового мінімуму на 2005 рік” на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 423
гривень, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп
населення:
- дітей віком до 6 років – 376 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років – 468 гривень;
- працездатних осіб – 453 гривень;
- осіб, які втратили працездатність, – 332 гривень.
Просте порівняння дає змогу зрозуміти, що Україна не забезпечує достатній
життєвий рівень для своїх громадян, а також те, що проблема забезпечення цього
конституційного права залишається невирішеною.
У контексті встановлення в Україні прожиткового мінімуму в 2005 році виникали
правові колізії, які вносили непередбачуваність у застосування цього показника.
Зокрема, було встановлено два різних розміри прожиткового мінімуму в Законі України
„Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік” і в Законі України „Про
державний бюджет на 2005 рік”, які набували чинності одночасно7. Ця правова колізія
була виправлена лише в кінці березня 2005 р.8, як результат великої кількості звернень з
приводу застосування прожиткового мінімуму в Україні. Крім того, недосконалою
залишається і сама методика розрахунку прожиткового мінімуму, яка базується на
середніх цінах споживчих товарів, що призводить до помилкової оцінки цього показника.
Недоліки державного управління в Україні дуже яскраво проявляються, зокрема, у
нездатності скористатися певним економічним зростанням, що відбувається в країні,
починаючи з 2000 року, для стійкого зниження рівня бідності або суттєвого поліпшення
соціальної політики. Впродовж останніх 10 років соціальна політика в основному
знаходиться позаду макроекономічної стабілізації та розвитку приватного сектора. Як
зазначається в Аналізі соціально-економічної політики „Нова хвиля реформ на шляху до
успіху”, який був проведений Комісією „Блакитної стрічки” у 2005 році, трьома найбільш
виразними симптомами соціального нездужання, що триває попри економічне
зростання, є такі демографічні симптоми:
– рівень народжуваності в Україні є незвичайно низьким (1,2 дітей на жінку – один із
найнижчих рівнів у світі);
– низький рівень очікуваної тривалості життя (62 роки для чоловіків – один із
найнижчих у регіоні);
7

грн.

8

У Законі України „Про Державний бюджет на 2005 рік” прожитковий мінімум був встановлений у розмірі 382

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких
інших
законодавчих
актів
України”
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2505%2D15&p=1144071559836339
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– масова трудова міграція.
Внаслідок усіх цих факторів населення країни зменшується. За період з 1997 р. по
2005 рік воно зменшилось з 50,2 до 47,2 мільйона9. За цей самий період середній вік
населення виріс з 36,5 до 39 років.
Не можна не відзначити також проблеми, які виникли по забезпеченню громадян
України житлом. Держава не тільки не створювала умов, за яких громадянам, що
потребують соціального захисту, надається житло безоплатно або за доступну для них
плату, але й були спроби порушити конституційні права громадян на житло.
Яскравим прикладом є спроби прийняття нового Житлового кодексу України
(законопроект № 3584 від 8 серпня 2005 р.10). Слід зауважити, що в проекті чітко
простежувалася основна його мета – виселення із житла без надання іншого, причому
не тільки в судовому порядку, а й у порядку, встановленому цим Кодексом (стаття 91
проекту), що суперечило статті 47 Конституції України. Крім того, цим кодексом звужувався
зміст та обсяг існуючих прав громадян щодо безстрокового користування житловими
приміщеннями. Цим значно погіршувалися права громадян у порівнянні із чинним
кодексом, оскільки після закінчення терміну договору з найму житла наймодавець вправі
виселити наймача без надання іншого житла. Також у проекті містилася норма про
виселення громадян без надання іншого житла щодо наймачів, які не вносять плату за
житло за шість місяців, і це призвело б до масового виселення громадян у той час, як
рівень грошових доходів більшої частини населення залишається нижче
прожиткового мінімуму, а заборгованість по заробітній платі та соціальним
виплатам залишаються все ще значними. Це викликало великий супротив громадськості,
і в результаті багаточисельних звернень громадян і правозахисних організацій Верховна
Рада України 4 жовтня 2005 р. відхилила новий Житловий кодекс України.
Експерти наголошують, що саме соціальна політика має бути пріоритетним
напрямком у діяльності держави. Однак це не означає, що країна має витрачати більше
коштів на соціальні потреби. Існуючі програми страждають від бюрократичної
зацентралізованості та наскрізної корупції. Вони повинні стати більш гнучкими та
ефективними11.
Але поки, що соціальна політика є здебільшого декларативною, що підтверджує
декларативне виконання Україною в 2005 році Стратегії подолання бідності. Стратегія
передбачала реалізацію в цьому році третього етапу програми, суть якого в посиленні
орієнтації економічних процесів на більш ефективне задоволення потреб людини,
зменшення глибини бідності серед найбільш уразливих верств населення,
функціонування програм соціального захисту і створення ефективної системи
соціального страхування12. І до сьогодні при реалізації цього етапу основна увага
концентрується на проблемах фінансового забезпечення та створення ефективної
управлінської системи соціальної допомоги.13 І це стає однією із причин, що реальні
результати виконання Стратегії залишаються далеко позаду запланованих. Зокрема, як
зазначається в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 3 лютого 2006
р. №2/18/157-06, незважаючи на усі проведені заходи щодо подолання бідності, рівень
бідності зріс на 0,7 % і становив 27,3 %, а рівень крайньої форми бідності зріс на 0,5 %.14

9

Демографічна
ситуація
(березень
2005
року)
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=40833&cat_id=34948
10
Проект
Житлового
кодексу
України
№
3584
від
8
серпня
2005
р.
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/radac_gs09/z_pd_list_n?zn=3584
11
Аналіз соціально-економічної політики „Нова хвиля реформ на шляху до успіху”, проведений Комісією
„Блакитної стрічки” у 2005 році, http://www.un.org.ua/brc/ua_bks.html
12
Указ
Президента
„Про
стратегію
подолання
бідності”
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=637%2F2001&p=1144071559836339
13
Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18 лютого 2006 р №12/10/137-06
14
Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03 лютого 2006 р. №2/18/157-06
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2. Право на соціальний захист
Конституція України визначає, що громадяни мають право на соціальний захист,
який включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також
у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових
внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших
джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних,
приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних
виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (стаття 46).
Для гарантування цього конституційного права держава створює систему соціальної
допомоги, яка б гарантувала соціальний захист громадянам України. Становлення такої
системи в Україні відбувалось в декілька етапів.
У перші роки незалежності фінансування всіх видів допомоги здійснювалося, як і
раніше, у радянський час, із коштів Державного бюджету і єдиного Фонду соціального
страхування. З 1 січня 1993 року вступив у дію Закон України „Про державну допомогу
сім’ям з дітьми”, відповідно до якого розмір всіх видів допомоги становив 100% заробітку
(доходу) для всіх працюючих і непрацюючих. Норми цього закону виконувалися через
постанови Кабінету Міністрів України, які визначали набагато менший розмір відповідних
виплат. Наприклад, допомога з вагітності й пологів становила 25% мінімальної
заробітної плати (18 гривень), одноразова допомога при народженні дитини
передбачалася в чотириразовому розмірі мінімальної заробітної плати, а насправді
виплачувалося всього 25% (74 гривні), грошові виплати матерям, зайнятим доглядом за
трьома й більше дітьми, становили 18 гривень, допомога на дітей самотнім матерям –
15 гривень. Можливості Державного бюджету не забезпечували на необхідному рівні
виплату всіх видів соціальної допомоги.
Тому з метою реального підвищення всіх видів соціальної допомоги Верховна Рада
України прийняла Концепцію соціального забезпечення населення України, у якій були
закладені нові підходи через принципи соціального страхування, передбачені виплати
соціальних виплат за рахунок страхових внесків роботодавців і найманих робітників.
Наступним етапом реформування стало прийняття й введення в дію Основ
законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
й законів по окремих видах соціального страхування.
Загальновідомо, що сьогодні в Україні діють чотири таких фонди:
1) Фонд страхування від нещасного випадку на виробництві й професійному
захворюванні, які привели до втрати працездатності;
2) Фонд страхування на випадок безробіття;
3) Фонд страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами,
обумовленими народженням і похованням.
4) Пенсійний фонд
Перші три фонди створені й діють із 2001 року, Пенсійний фонд почав працювати з
1 січня 2004 року.
Соціальне забезпечення є пріоритетом діяльності нового уряду, і це відображено й у
Програмі діяльності уряду, і вже в перших його діях: 81 % цьогорічного бюджету
спрямовано на соціальні видатки, що є найбільшим показником за всю історію України.
Уперше мінімальна пенсія сягнула рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних –
332 гривні. Розпочато ліквідацію пенсійної зрівнялівки. Якщо до 1 квітня лише 10 %
пенсіонерів отримували пенсію, вищу за мінімальну, то тепер 53 %. До 8,5 тис. гривень
збільшено допомогу при народженні дитини. Дещо зросли допомоги на дітей-сиріт, дітей214
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інвалідів, інвалідам з дитинства, малозабезпеченим самотнім матерям. У той же час
необхідно відзначити, що виплати, які фінансуються з Державного бюджету, у більшості
не досягають прожиткового мінімуму. Крім того, не відбулося підвищення ефективності
використання наявних фондів соціального страхування, в тому числі шляхом збільшення
прозорості системи соціального забезпечення та уникнення оплати допомоги тим
людям, які насправді цього не потребують.
Слід одразу окремо зазначити, що відповідно до Закону про пенсійне забезпечення
мінімальна пенсія встановлюється лише за віком при наявності відповідного робочого
стажу. Відповідно ця мінімальна пенсія зменшується пропорційно до нестачі років до
загального пенсійного стажу. У наслідок цього насправді багато громадян
отримують пенсію часом навіть суттєво нижчу від мінімальної через те, що не
можуть підтвердити з тих чи інших причин наявність стажу роботи.
Для визначення розміру виплат державної допомоги громадянам, незастрахованим
у системі соціального страхування, застосовується такий показник, як рівень
забезпечення прожиткового мінімуму. У результаті при визначенні права на деякі види
соціальної допомоги держава виходить не з величини прожиткового мінімуму, а з
фіксованих у Законі про Державний бюджет сум, які є значно нижчими.
Що стосується допомоги по безробіттю, то вона також не відповідає прожитковому
мінімуму й становить для застрахованих осіб 135 гривень, а для незастрахованих –
108 гривень15. Але при цьому потрібно розуміти, що цей вид допомоги не може зростати
випереджаючими темпами у порівнянні із заробітною платою, він повинен, насамперед,
забезпечувати функцію стимулювання до праці й не породжувати утриманських настроїв
у суспільстві.
Також недостатнім залишається розмір допомоги з догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку. Для застрахованих осіб цей вид допомоги становить
104 гривні, для незастрахованих – 90 гривень.
Паралельно із системою соціального страхування в умовах ринкових перетворень
була створена система соціальної допомоги, що, у першу чергу, складається з допомоги
родинам з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим родинам, дітямінвалідам, інвалідам з дитинства й інших категорій.
До найбільш значимих досягнень останніх років у сфері надання соціальної
допомоги можна віднести також заміну джерел фінансування соціальних програм. Після
централізації виплат з Державного бюджету переважна більшість виплат здійснювалася
за рахунок субвенцій, внаслідок чого поступово були ліквідовані заборгованості перед
одержувачами. Введення твердого контролю над фінансуванням допомоги родинам з
дітьми й малозабезпеченим родинам дозволило протягом 2005 року стабілізувати їхню
виплату. Але при всьому цьому соціальні виплати все-таки не досягають передбаченого
Конституцією рівня прожиткового мінімуму.
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці здійснював
парламентський контроль за виконанням всіх законів України по соціальному
страхуванню, що дало можливість виявити ряд недоліків:
1) виявлені порушення нормативно-правових актів, затверджених правліннями
фондів;
2) установлені випадки перевищення повноважень головами правлінь фондів;
3) практика формування страхових тарифів і внесків здійснювалася з порушенням
базових законів;
4) були непоодинокі випадки ігнорування принципів соціального партнерства й
спроби виконавчої влади впливати на діяльність фондів.

15

Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття від 25.04.2005 р. № 328, з 01.04.2005 р. http://www.dcz.gov.ua/control
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За результатами контролю Комітет висунув пропозиції про внесення змін у статутні
документи фондів. На виконання рекомендацій Комітету Кабінет Міністрів вніс
законопроекти по всіх видах соціального страхування, спрямовані на вдосконалювання
законодавчої бази.
У Фонді соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в
2005 році виникла ситуація, коли на засіданні правління фонду 15 квітня на вимогу
міністра праці й соціальної політики було ухвалене рішення про скорочення розміру
коштів на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності на 86 млн. гривень і на 50%
скорочені витрати на санаторно-курортне лікування. Усе це було зроблено тільки для
того, щоб виконати обіцянку Президента України про підвищення розміру допомоги при
народженні дитини до рівня 8,5 тис. гривень. Тобто на шкоду іншим соціально
незахищеним категоріям населення приймаються спроби реалізувати передвиборну
обіцянку, порушивши законодавство.
За рішенням Комітету дію постанови правління фонду припинено. Виникає питання:
чому виконавчі органи не передбачили рішення цієї проблеми через фінансування з
Державного бюджету? Чому тільки 158 млн. гривень передбачено для компенсації
фонду з Держбюджету, у той час як для цього потрібно мінімум 700 млн. гривень? І чому
виплата цієї допомоги розтягнута на цілий рік, коли по своїй природі вона є
одноразовою?
Уряд також визнає, що є проблема непрозорості роботи страхових фондів. Зокрема,
Міністр праці та соціальної політики Кириленко В.А. відзначав, що проведені протягом
2005 р. перевірки засвідчують, що багатомільйонні суми страхових коштів витрачалися
неефективно. Наприклад, стосовно службових осіб Фонду соціального страхування в
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Генеральною прокуратурою порушено
кримінальну справу за ознакою злочину відповідно до частини другої статті 364
Кримінального кодексу. Упродовж 2005 року директорів трьох фондів соціального
страхування звільнено, змінені бюджети двох фондів, зменшується число видаткових
статей, через які, як правило, здійснювалися зловживання.
Викликає тривогу також порядок формування розміру страхових внесків. Повністю
порушується система, коли необхідно просто підрахувати витрати на матеріальне
забезпечення й надання соціальних послуг для застрахованих осіб відповідно до діючого
законодавства, і на цій основі розрахувати розміри внесків. Замість цього з боку
Міністерства праці й соціальної політики (попереднього складу) надійшла команда про
середній розмір страхового тарифу, що надалі привело до фінансової нестабільності
роботи фондів, а точніше до дефіциту, обчислювальному сотнями мільйонів гривень.
Крім цього, Законом України про Державний бюджет щорічно, починаючи з
2002 року, на фонди соціального страхування покладають нецільові виплати, які не
передбачені базовими законами. Тільки з Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві за період з 2002 року було вилучено 314 млн. гривень на
погашення заборгованості по одноразовій допомозі й відшкодуванню збитків. Два роки
поспіль законами про Державний бюджет на Фонд соціального страхування на випадок
безробіття покладається обов'язок оплачувати витрати на соціальні послуги й
матеріальне забезпечення незастрахованим особам, на що тільки в 2004 році з фонду
вилучено більше 90 млн. гривень. На Фонд соціального страхування в зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності покладають обов'язки з оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності для бюджетних організацій, що також суперечить базовому
закону й приводить фонд до додаткових витрат на суму більше 100 млн. гривень
щорічно.
Усе це викликає не просто тривогу за стабільну роботу фондів, але й суперечливе
ставлення до органів виконавчої влади, які замість здійснення належного нагляду за
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роботою фондів прямо втручаються в їхню фінансову діяльність, грубо порушуючи чинне
законодавство.
Викликає сумнів доцільність того, що на чолі правління двох фондів – у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності й на випадок безробіття – стоять заступники
міністра праці й соціальної політики, представники того органа, що повинен здійснювати
контроль за їхньою діяльністю. Зрозуміло, що вони не можуть висловити об'єктивну
точку зору правління, яка може не збігатися з думкою міністра. Таким чином, принципи
соціального партнерства, закладені в базових законах, грубо порушуються саме з боку
органу державної влади, що повинен здійснювати нагляд за діяльністю фондів через
призму закону.
Не можна залишити без уваги й питання єдиного соціального податку. Відповідний
законопроект неодноразово розглядався Верховною Радою й з цього питання не
знаходив підтримки в народних депутатів, однак з боку Міністерства праці й соціальної
політики звучать пропозиції про необхідність його впровадження.
На жаль, однозначно на користь єдиного соціального податку й дворазового
зменшення відрахувань у соціальні фонди висловився і Президент України В. Ющенко в
прямому ефірі 12 травня 2005 р. Але Президент не сказав, за рахунок чого поповняться
відсутні кошти фондів. За рахунок бюджету? Навряд чи він сам поповниться незаконним
чином за рахунок коштів соціального страхування. Тоді залишається єдине джерело –
застраховані особи, тобто громадяни України. Якщо так, то для найманих робітників це
обернеться непосильною ношею й втратою не менш 20% заробітної плати.
При цьому, заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом
України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", на 1 грудня 2005 р. становила 2,7 тис.
грн.
Розглядаючи питання про єдиний соціальний внесок, потрібно розуміти, що таке
реформування системи соціального страхування може привести до її повного
руйнування, оскільки передача навіть окремих подібних функцій в один орган викликає
сумнів у частині цільового використання коштів цих фондів.
Слід зазначити, що розрізняються бази нарахування страхових внесків і зборів у ці
фонди, форми фінансової звітності, звітні періоди, зрештою, різні категорії платників цих
внесків. Таким чином, об'єднання страхових внесків на всі види соціального страхування
в єдиний соціальний податок приведе до надзвичайної плутанини в платежах.
Основні аргументи міністерства звучать так: чотири фонди, чотири платежі, чотири
суб’єкти, що перевіряють, – це багато, потрібно створення єдиного органу. На
сьогоднішній день немає ні схеми об'єднання, ні розрахунків, ні механізму, ні
фінансування, ні фінансово-економічного прогнозу.
Крім того, не уведений у дію п'ятий вид обов'язкового державного соціального
страхування – медичне страхування. Рішенням Конституційного Суду України сплата
страхових внесків на цей вид соціального страхування передбачена тільки
роботодавцями. Це свідчить про те, що введення єдиного соціального податку не може
бути законодавчо й практично прогнозовано без завершення повного формування
системи всіх видів соціального страхування.
Очевидно, варто також звернути увагу на негативний досвід Російської Федерації, де
застосовується єдиний соціальний податок, що існує з 1999 року, але він не досяг
очікуваних результатів і тих цілей, заради яких уводився. Зниження соціального
навантаження на роботодавця (з 36% до 26%) не стало стимулом для легалізації
заробітної плати. Фінансові ресурси фондів вичерпали себе, кошти дотуються з
федерального бюджету. На відміну від Росії, ми не можемо розраховувати на наш
бюджет ні в найближчій, ні в середньостроковій перспективі.
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Украй нерозумним буде руйнування працюючої системи соціального захисту
громадян України. І до цього питання необхідно підходити дуже обережно й не
нав'язувати економічно й соціально необґрунтовані зміни.
Пенсійна система на сьогодні є найбільш реформованою системою соціальної
сфери в Україні. Але у ній і надалі збереглась тенденція збільшення витрат солідарної
системи пенсійного страхування. Значне зростання пенсійних виплат призвело до
зростання витрат пенсійних фондів з 9% (в 2004 році) до 14-16% від ВВП в 2005 році. До
цього слід додати 26 різних законів, якими регулюються питання пенсійного
забезпечення, наявність численних пільг зі сплати пенсійних внесків і, нарешті,
співвідношення пенсіонерів та працюючих, чисельність яких скоро може зрівнятися.
Збільшена сума пенсійних витрат у сьогоднішніх умовах видається нереалістичною й
нестійкою для фінансування навіть у короткостроковому періоді. Збільшення пенсійних
витрат може створити нову проблему пенсійних заборгованостей і невиконаних
зобов’язань пенсійної системи, а також призвести до збільшення інфляції. Спроби
фінансувати розширену систему за допомогою надмірних соціальних внесків приватних
підприємців стимулюватиме їх „вихід у тінь”. Окрім того, існуюча система не стимулює
роботодавця сплачувати пенсійні внески з відносно низьких зарплат, роблячи більш
вигідним сплату мінімального внеску та отримання трудового стажу.
У 2005 році продовжувала існувати проблема, викликана Постановою Кабінету
Міністрів України № 1783 від 20 листопада 2003 року про заходи щодо поліпшення
пенсійного забезпечення громадян, якою змінені офіційні показники середньої заробітної
плати в Україні за 1958–91 роки та за 2002 рік, тобто кожному пенсіонеру не додано від 25
до 124 гривень залежно від стажу роботи і розміру колишньої заробітної плати.
Найбільше при такому “коригуванні” середньої заробітної плати постраждали
вчителі, лікарі, працівники культури, аграрного сектору. Наслідком такого нововведення
стала така цікава закономірність: чим старший пенсіонер, тим менший у нього розмір
пенсії. У своїх зверненнях пенсіонери, які зверталися до Комітету ВР у справах
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, постійно порушували питання, що зазначена
постанова уряду має бути скасована як така, що суперечить Конституції України,
фальсифікує державну статистику стосовно середньої заробітної плати в Україні і
відкриває можливості для подальшої фальсифікації, утиску матеріальних і фінансових
прав пенсіонерів, принижує їх честь і гідність. На жаль, і минулий, і нинішній уряд
вважають, що ця постанова є правомірною.
Загальне невдоволення спричинила зрівнялівка в рівнях пенсій, до якої вдався уряд,
прийнявши Постанову від 18 вересня 2004 року про підвищення рівня пенсійного
забезпечення. Цією постановою в один ряд були поставлені інваліди, ветерани праці і
війни, особи, які мають особливі заслуги перед Україною, а також ті, хто аби як і аби де
пропрацював кілька років.
Важливим кроком зміни ситуації щодо запровадження пенсійного страхування,
відходу від зрівнялівки в пенсіях було прийняття 23 грудня 2004 року Закону України про
внесення змін до Закону України про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, яким установили мінімальний розмір пенсії за віком на рівні прожиткового
мінімуму і відповідно підвищення розміру пенсії залежно від трудового внеску. На жаль,
реалізація цього закону затяглася в часі, лише в квітні 2005 року розпочалася виплата
пенсій у новому розмірі та доплат до цих пенсій.
Дискусійними і проблемними залишаються питання розміру коефіцієнту страхового
стажу в солідарній системі, відсотка індексації пенсії залежно від зростання середньої
заробітної плати. Запровадження показника страхового стажу у співвідношенні 1% за
1 рік роботи в 2 рази зменшує рівень пенсії порівняно з порядком розрахунку, який був
передбачений Законом України про пенсійне забезпечення. Це оцінюється багатьма
громадянами як порушення статті 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті
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нових або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод.
Для вирішення вищезгаданих проблем Кабінет міністрів України бачить наступні
шляхи збалансування фінансів Пенсійного фонду.
1. Виведення з тіні вже наявних і створення нових робочих місць, а також перегляд
пільг зі сплати внесків на пенсійне страхування, що розширить базу збирання внесків.
2. Зростання заробітної плати, яка має стати головним джерелом доходів
населення.
3. Усе пенсійне законодавство слід привести до єдиних принципів, звівши його якщо
не до одного, то принаймні, до кількох системних законів.
4. Поруч із солідарною, треба все-таки створити накопичувальну пенсійну систему,
як це передбачено новим базовим законом.
Водночас, для того щоб зробити систему пенсійного забезпечення насправді
ефективною, Комісія „Блакитної стрічки” пропонує наступні рекомендації16:
– Перший та другий рівень пенсійної системи повинні фінансуватися в повному
обсязі. Взяти до уваги загальні витрати та при необхідності зменшити їх. Зменшення в
загальних витратах може бути досягнуто екстенсивно та через упорядкування правил
передчасного виходу на пенсію. Вік виходу на пенсію повинен бути збільшений.
– Треба терміново розробити стратегію розвитку накопичувальної системи, тому
що існуюче законодавство не дає чіткої відповіді, як це повинно бути зроблено.
Особливої уваги, з точки зору пенсійної реформи, також потребує розробка стратегії
зростання зайнятості по найму, яка створює основу збільшення надходжень до
Пенсійного фонду.
– Установлення сильних професійних органів управління, що незалежні політично.
Посилення органів нагляду над фінансовим ринком повинно стати пріоритетом. Щодо
Пенсійного фонду другого рівня, у першу чергу, повинно бути посилено незалежність та
вплив виконавчого директора Накопичувального фонду. Члени фонду повинні бути
відповідно оцінені за професійність. Протягом терміну виконання їх повноважень вони
повинні бути захищені від дострокового звільнення їх від виконуваних обов’язків (за
винятком вчинення злочинів).
– Створити конкуренцію між приватними керуючими пенсійних фондів другого рівня
пенсійної системи. У той час, коли Накопичувальний фонд наймає менеджерів по
управлінню активами з метою максимізації прибутку, він може також спрямувати
інвестиції в проекти і сектори, що відповідають національним інтересам.
І на кінець, потрібно відзначити висновки Рахункової палати України щодо
ефективності діяльності Пенсійної фонду України17.
1. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні проводиться в умовах
істотного пенсійного навантаження на роботодавців, низького рівня задекларованої
заробітної плати та тіньової зайнятості значної частини працездатного населення, що
уповільнює удосконалення солідарної системи і ускладнює формування бюджету
Пенсійного фонду.
2. Відсутність системності в проведенні пенсійної реформи, випереджаюче
підвищення розмірів пенсій, порівняно зі збільшенням фонду оплати праці, на фоні
розтягнутого в часі до десяти років розширення джерел доходів Пенсійного фонду та
поетапного звільнення його від невластивих витрат розбалансовують бюджет
Пенсійного фонду.

16

Аналіз соціально-економічної політики „Нова хвиля реформ на шляху до успіху”, проведений Комісією
„Блакитної стрічки” у 2005 році, http://www.un.org.ua/brc/ua_bks.html
17
Про результати аналізу та перевірки формування і виконання бюджету Пенсійного фонду України /
Підготовлено департаментом з питань соціальної політики та державного управління і затверджено постановою
Колегії Рахункової палати від 9 серпня 2005 № 17-2 / – Київ: Рахункова палата України, 2005. – Випуск 20.
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3. Незважаючи на зростання доходів бюджету Пенсійного фонду в 2004 році,
порівняно з попереднім роком, майже наполовину, а в 2005 році, за прогнозом, ще на
83,5 відсотків, формування їх було неповним, а обсяги – недостатніми. Це пов'язано не
тільки з тінізацією доходів працюючих осіб, але й законодавчим обмеженням джерел
доходів.
4. Управління пенсійними коштами здійснювалося неефективно. Значні їх обсяги
відволікалися на фінансування невластивих Пенсійному фонду видатків. Основною
причиною зазначеного є встановлення в законах про державний бюджет на відповідний
рік за більшістю бюджетних програм з виплати пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами, а також нормативно-правовими актами видатків не на поточне
фінансування виплати пенсій, а на відшкодування уже здійснених Пенсійним фондом
виплат, що створює сприятливі умови для відстрочення виконання зобов'язань
державного бюджету та цільових фондів перед Пенсійним фондом.
5. Поступове звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому витрат, а також
покладання на нього законами про державний бюджет на відповідний рік та нормативноправовими актами, всупереч статтям 9 та 73 Закону, видатків, джерелом фінансування
яких є кошти державного бюджету, спричинили додаткове навантаження на власні кошти
Пенсійного фонду в 2004 році в обсязі 8657,3 млн. грн., що склало 26,7 відсотків видатків
на виплату пенсій, у І кварталі 2005 року – 1180,6 млн. грн. або 12,4 відсотка.
6. Управління Пенсійним фондом страховими коштами супроводжувалося
окремими порушеннями фінансової дисципліни, які призвели до недоотримання доходів,
додаткового навантаження на бюджет Пенсійного фонду, заниження кредиторської
заборгованості.
7. Підвищення мінімального розміру пенсії за віком до рівня прожиткового мінімуму,
неспівставне з рівнем зростання мінімальної та середньої в галузях економіки заробітної
плати, зруйнувало диференціацію в розмірах пенсій та повернуло до зрівнялівки в
пенсіях низько- та середньооплачуваних категорій громадян, що неминуче поглибить
проблему приховування заробітної плати від оподаткування та негативно вплине на
доходи бюджету Пенсійного фонду.
8. Правове забезпечення сплати страхових внесків, призначення і виплати пенсій та
допомог містить ряд невідповідностей та невизначеностей, що негативно позначається
на реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення і державну підтримку або
призводить до неефективного використання коштів Пенсійного фонду.
Залишається актуальною проблема соціального захисту людей, які постраждали від
аварії на Чорнобильській АЕС. Тут потрібно чітко усвідомлювати, що подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи – це багатопланова проблема. Це не лише
подолання бідності через мізерні соціальні чорнобильські виплати, це й подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи в рамках безпосереднього забезпечення радіаційної безпеки, належного медичного обслуговування, житла, обов’язкового
працевлаштування людей у разі їх переселення.
На сьогодні соціальний захист чорнобильців здійснюється згідно із Законом про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, прийнятого в 1991 році, ще за часів Радянського Союзу. Від самого початку
цей закон не виконувався на 100%, максимальне фінансування було на рівні 57%. За
даними Міністерства праці та соціальної політики України, для виконання закону в
повному обсязі потрібно 23 млрд. гривень. Таких коштів у бюджеті немає, а відповідно
держава і надалі продовжує порушувати нею ж встановлені зобов’язання щодо
соціального забезпечення цієї групи населення України.
Зобов'язання держави із утвердження соціальних і економічних прав припускають,
що держава ці права не порушує сама, захищає від порушень (державними й
приватними організаціями) і забезпечує їх реалізацію (виділяє необхідні фінансові
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ресурси і вживає інституціональних заходів). Потрібно констатувати, що у виконанні
Україною положень Міжнародного пакту про соціальні, економічні і культурні права є
значні проблеми в усіх трьох механізмах реалізації прав.

3. Право на працю
Стаття 43 Конституції України визначає:
– кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується;
– держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю,
гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує
програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно
до суспільних потреб;
– кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату,
не нижчу від визначеної законом;
– використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я
роботах забороняється;
– громадянам гарантується захист від незаконного звільнення;
– право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Недоліком багатьох статей Конституції, які містять у собі різного роду соціальні
гарантії, є те, що вони побудовані таким чином, що потребують додаткового тлумачення.
Зокрема, це характерно й для права на працю, і в другій частині статті, яка регулює це
право, є формулювання про те, що „держава створює умови для ...”. Важко визначити,
що відбувається, коли держава не створює умов для реалізації конституційного права.
Чи означатиме це, що право тоді не може бути реалізоване? Так, право на працю
гарантується кожному. Проте стаття передбачає, що держава має створити умови для
повного здійснення громадянами права на працю, а також гарантувати рівні можливості
у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійнотехнічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Ніхто не знає, скільки років знадобиться державі, аби створити такі умови18.
За даними Державного комітету статистики України за січень–вересень 2005 р.
середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15–70 років
становила 22,3 млн. осіб, з них 20,7 млн. осіб, або 93,0%, були зайняті економічною
діяльністю, решта – не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до
неї, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися
як безробітні. Середньомісячна кількість безробітних становила 1,5 млн. осіб, або 7,6%
від чисельності економічно активного населення зазначеного віку.
За 2005 р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2,9 млн. не зайнятих
трудовою діяльністю громадян, з них 65,4% зверталися до цієї установи упродовж року. На
обліку в державній службі зайнятості на 1 січня 2006 р. перебувало 903,5 тис. незайнятих
громадян, з них кожний другий проживав у сільській місцевості. Серед зазначеної категорії
громадян 97,6% мали офіційний статус безробітних, з яких більше ніж двом третинам було
призначено допомогу по безробіттю.
Кількість зареєстрованих безробітних упродовж грудня 2005 р. зросла на 8,9% і
становила 881,5 тис. осіб, у сільській місцевості – відповідно на 13,9% та 452,7 тис. осіб,
у міській місцевості – на 4,0% та 428,8 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні в грудні 2005 р. зріс на 0,2 % і
на 1 січня 2006 р. становив 3,1% від кількості населення працездатного віку. Цей приріст
18

Р.Романов „Соціальні та економічні права в Конституції України: міфи та реалії” // Права людини в Україні:
стан, проблеми, перспективи.-Київ: ”КМ Академія”.-2003.-ст.47
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був забезпечений за рахунок сільського населення, де він зріс за місяць на 0,7 % і
становив 5,5% населення працездатного віку. Проте серед міського населення його
значення залишилося на рівні листопада і становило 2,1%.
За сприяння державної служби зайнятості в грудні 2005 р. були працевлаштовані
53,7 тис. осіб, що на 21,0% менше, ніж у попередньому місяці та на 9,0% більше, ніж у
грудні 2004 р. Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,9%) становили жінки.
По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж грудня,
кількість працевлаштованих громадян становила 5,2%. За регіонами найвищий рівень
цього показника спостерігався в м. Києві (24,3%), а найнижчий – у Чернівецькій області
(2,1%).

Кількість безробітних,
які були на обліку,
на кінець періоду,
тис. осіб

Грудень
2005р.

Листопад
2005 р.

Жовтень
2005 р.

Вересень
2005 р.

Серпень
2005 р.

Липень
2005 р.

Червень
2005 р.

Травень
2005 р.

Квітень
2005 р.

Березень
2005 р.

Лютий
2005 р.

Січень
2005 р.

Грудень
2004 р.

Таблиця 3
Соціальний захист населення від безробіття

981,8 992,1 1019, 1018, 986,7 918,3 858,3 825,4 800,4 780,6 762,9 809,7 881,5
0
4

Рівень зареєстров.
3,5
безробіття на кінець
періоду (у % до
населення
працездатного віку)

3,5

3,6

3,6

3,5

3,3

3,0

2,9

2,8

2,8

2,7

2,9

3,1

Попит на робочу
силу, на кінець
періоду,
тис. осіб

166,5 170,2 167,1 188,9 197,5 207,2 205,7 210,4 210,6 218,1 214,6 200,9 186,6

Навантаження на
одне вільне робоче
місце (вакантну
посаду), осіб

6

Кількість праце49,3
влаштованих
незайнятих
громадян, за період,
тис. осіб

6

6

6

5

5

4

4

57,2

73,2

92,8

111,8 112,4 113,2 93,0

4

4

4

4

5

83,9

96,5

93,9

68,1

53,7

Важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку
праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або
спеціальності державною службою зайнятості в грудні 2005 р. було направлено на
навчання 11,0 тис. безробітних проти 13,5 тис. осіб у попередньому місяці. Загалом на
початок січня 2006 р. за такими направленнями в навчальних закладах усіх типів
проходили професійне навчання 33,0 тис. осіб (3,7% зареєстрованих безробітних).
Ще одним складовим елементом права на працю є гарантування державою права на
захист від незаконного звільнення. У той же час багато порушень трудового
законодавства зв’язано із порушенням саме цього права.
Як один із прикладів можна навести трудовий спір М.Горват, у якому поєднано
порушення багатьох трудових прав: це й право на звільнення, і право на поновлення, і
право на працевлаштування. Суть справи в тому, що М.Горват, яка працювала
директором Дому школярів, спочатку запросили працювати на посаді заступника
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мера м. Мукачева з гуманітарних питань, але згодом незаконно звільнили з цієї
посади, і в порушення вимог трудового законодавства не поновлювали на старому
місці роботи, крім того було створено перешкоди в її працевлаштуванні19.
Якщо торкнутися питання захисту трудових прав працівників, то законодавством
України передбачено різні способи їх захисту, у тому числі шляхом створення комісій з
представників найманих робітників і адміністрації для вирішення питань, що стосуються
зарплати, умов праці та прав і обов'язків керівництва підприємств. Для врегулювання
конфліктів між адміністрацією та найманими робітниками Законом про вирішення
трудових суперечок запроваджено третейські суди й Національну службу посередництва
і примирення. Згідно з офіційною статистикою, за перші 9 місяців 2005 року ця служба
владнала 70 з 213 розглянутих нею трудових конфліктів.
Громадянам України гарантовано право на страйк "з метою захисту економічних та
соціальних інтересів", але зазначено, що страйки не повинні загрожувати національній
безпеці, функціонуванню системи охорони здоров'я та правам і свободам інших
громадян. Як зазначається в Звіті Державного департаменту США про дотримання прав
людини в Україні в 2005 році, уряд у цілому поважає право трудящих на страйк.
Забороняється
страйкувати
лише
працівникам
прокуратури
та
суду,
військовослужбовцям збройних сил, співробітникам служби безпеки та правоохоронних
органів, державним службовцям, а також на транспорті. Працівникам галузей, яких
стосуються наведені обмеження, у випадку участі в страйку загрожує ув'язнення
терміном до 3 років.20 Протягом 2005 року за офіційною статистикою відбувся страйк на
одному підприємстві (408 робітників). Для порівняння в 2003 році їх було 15 на 15
підприємств, а в 2004 році – 4 на 4 підприємствах.
Як уже зазначалося вище в 2005 році відбулися певні позитивні зрушення, які
відображалися, зокрема, у рості середньої зарплати в Україні.
Але в той же час, загальна сума невиплаченої заробітної плати за 11 місяців 2005 р.
збільшилася на 0,2% і на 1 грудня 2005 р. становила 1,1 млрд. грн. Обсяг боргу
дорівнював 10,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2005 р., проти 14,8%
рік тому. Протягом січня–листопада 2005 р. заборгованість працівникам економічно
активних підприємств зменшилася на 0,9%, або на 5,0 млн. грн., і на 1 грудня становила
580,0 млн. грн. Загалом з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними
підприємствами, 50 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 19 –
підприємства сільського господарства.
На початок грудня вчасно не отримали заробітну плату 480 тис. осіб, що становить
4,4% загальної кількості працівників. Кожному з них на 1 грудня 2005 р. не виплачено в
середньому 938 грн., що адекватно рівню середньої заробітної плати за листопад.
За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, у закладах освіти, що
знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового
забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом листопада 2005 р. зменшилася на
20,8% і на 1 грудня 2005 р. становила 907,1 тис. грн., що більше суми заборгованості на
1 грудня 2004 р. на 12,5%, або на 0,1 млн. грн.
Динаміку заборгованості по заробітній платі показує наступний графік21:

19

В.Мартин
„Трудовий
спір”//
Дзеркало
тижня.-№12(591)
Субота,
1-7
Квітня
2006
року
http://www.zn.kiev.ua/ie/show/591/53020/
20
Звіт про дотримання прав людини 2005. Оприлюднений Бюро демократії, прав людини і праці Державного
департаменту США 8 березня 2006 року http://kiev.usembassy.gov/files/060407_human_rights_report_2005_Ukr.html
21
За даними Державного комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
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Окремо слід торкнутися питання діяльності профспілок в Україні, а саме свободи їх
функціонування. Як було визначено в ч. 3 п. 3.1 рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційними поданнями народних депутатів України та Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України
(конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" (справа про свободу утворення профспілок) від 18 жовтня 2000 року
№11-рп/2000: “Встановлення реєстрації (із набуттям статусу юридичної особи) як
єдиного способу легалізації перешкоджає реалізації права утворювати професійні спілки
"на основі вільного вибору їх членів" (частина третя статті 36 Конституції України),
оскільки громадяни можуть визнати за потрібне об'єднатися з метою захисту своїх
трудових і соціально-економічних прав у таку професійну спілку (як правило,
нечисленну), яка не обов'язково повинна мати права юридичної особи”.
Однак це рішення Конституційного суду до сьогодні є не реалізованим, залишаючи
незмінною правову колізію при реєстрації профспілок в Україні. Проект закону України №
4389 „Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (щодо реєстрації професійних спілок)”
від 18 листопада 2003 р., який спрямовувався на вирішення проблеми, був відхилений
Верховною Радою 4 жовтня 2005 р.22

4. Право на здоров’я
Конституція України гарантує кожному громадянину право на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування (стаття 49).

22

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних
осіб
–
підприємців"
(щодо
реєстрації
професійних
спілок):
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=16307
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З точки зору цивілізованого суспільства основними показниками, які визначають
діяльність системи охорони здоров’я, є доступність та якість медичної допомоги, і вимоги
до цих основних показників постійно висувають громадяни більшості розвинутих країн.
Амстердамська декларація Європейського бюро ВООЗ у сфері прав пацієнтів визначили
доступність і якість медичних послуг як основні соціальні права громадян, які мають
максимально реалізовувати європейські держави у своїх системах охорони здоров’я.
Крім політичного і соціального підґрунтя цих вимог, реалізація державою права громадян
на доступність і якість системи охорони здоров’я визначає також рівень цивілізованості
самої держави. Для України забезпечення доступності медичної допомоги може стати
одним із важливих критеріїв, від яких залежить її вступ до ЄС.
За міжнародним визначенням доступність медичної допомоги – це багатовимірне
поняття, що передбачає баланс багатьох факторів у рамках жорстких практичних
обмежень, зумовлених особливостями ресурсів і можливостями конкретної країни:
кадри, фінансування, технічні та транспортні засоби, свобода вибору, громадська
просвіта, якість і розподіл технічних ресурсів. Баланс цих елементів, що максимізують
кількість і якість насправді отримуваної населенням допомоги, і визначає характер і
ступінь її доступності23.
У радянські часи і в перші роки незалежності обмежень на надання медичних послуг
практично не було. Лише стосовно деяких видів послуг (лікарські засоби для
амбулаторних пацієнтів, косметологічна допомога, зубне, слухове, очне протезування)
передбачалось неявне нормування, що полягало в безоплатному наданні цих послуг,
але в обсязі не більше за встановлені норми. Для більшості населення їх надавали
платно, однак певні категорії населення, що належать до вразливих груп, користувалися
пільгами.
У 1996 році постановою Кабінету міністрів України низку медичних послуг, що
надаються в державних і комунальних установах охорони здоров’я, було переведено до
розряду платних. Декларувалося, що перелік платних послуг включає лише ті види
медичних послуг, ненадання яких не загрожує здоров’ю пацієнта. Однак до числа
платних потрапили також послуги, пов’язані з наданням лікувально-профілактичними
установами усіх видів медичної допомоги (крім невідкладної) не за профілем їхньої
основної діяльності: обстеження та лікування хворих, направлених лікарями, які мають
приватну практику, трансплантація органів і тканин, реконструктивні операції, практично
вся стоматологічна допомога і багато чого іншого. Крім того, за послуги, не внесені до
переліку, лікувально-профілактичними установам дозволялося брати від хворих плату як
добровільну компенсацію, що за своєю суттю було завуальованою формою платності
медичної допомоги. Передбачалося зберегти безкоштовними лише медичні послуги
дітям. Фактично завдяки зазначеній вище постанові спектр медичних послуг, які можна
було надавати платно, у цей період практично не обмежувався24.
Нерегульоване розширення державою платних медичних послуг стало причиною
різкого зниження доступності медичної допомоги. Всеукраїнське опитування 48,2 тис.
осіб, проведене Державним комітетом статистики України з жовтня 2000-го до жовтня
2001 року, свідчить, що 28,7% домогосподарств не мали змоги отримувати необхідну
для кого-небудь зі членів родини медичну допомогу. Згідно із цими даними рівень
доступності дещо поліпшився порівняно з аналогічним періодом 1999-2000 років (35,3%),
однак він і надалі невисокий. Основною причиною цього переважна більшість опитаних
назвали дуже високу вартість ліків, предметів домашнього догляду та послуг охорони
здоров’я. Через фінансові проблеми хворі 10 % домогосподарств не змогли отримати
необхідне лікування в стаціонарних умовах. Дослідження також виявило, що пацієнти,
23

Всесвітня медична асамблея, Відень, 1988
В.Лехан, В.Глуховський, А.Гук „Доступність медичної допомоги в Україні” // Український журнал про права
людини.- №2 (2) 2005 р.
24
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перебуваючи на стаціонарному лікуванні, змушені самостійно забезпечувати себе,
зокрема, ліками – 92,7%, їжею – 83,13%, постільною білизною – 63,9%. Саме ці послуги
мала б надавати система державної охорони здоров’я.
Зниження доступності медичної допомоги та безсистемне впровадження і
змішування платних і безоплатних медичних послуг у державних і комунальних
лікувальних установах України викликали велике невдоволення населення та шквал
скарг. Урешті-решт у 1998 році Конституційний суд України ухвалив рішення про
неконституційність стягування плати з пацієнтів за медичні послуги. Але скасування
платних послуг і надалі не супроводжувалося зміною підходів до фінансування і/або
реформування галузі, як наслідок – ситуація в медичних закладах і далі погіршувалася.
У пошуках нових форм залучення коштів, що не суперечать конституційним нормам,
парламент і уряд України почали керуватися Законом України „Основи законодавства
України про охорону здоров’я”, який передбачає право лікувально-профілактичних
установ на отримання добровільних благодійних внесків і пожертвувань від юридичних і
фізичних осіб.
У травні 2002 року Конституційний суд України знову розглянув питання про офіційне
тлумачення статті Конституції щодо безоплатності медичної допомоги й ухвалив
остаточне рішення, що в державних і комунальних установах медична допомога має
надаватися всім громадянам незалежно від її обсягу „без попередніх, поточних або
подальших розрахунків”.
Порушенням конституційної норми було визнано й планове стягування страхових
внесків із громадян відповідно до Закону „Про обов’язкове державне соціальне медичне
страхування”. Водночас було зроблено застереження, що в державних і комунальних
установах платно можуть надаватися послуги, які виходять за межі медичної допомоги.
Можливим також визнано залучення додаткових коштів через добровільне медичне
страхування й солідарну участь населення у фінансуванні галузі (лікарняні каси,
кредитні союзи, фонди). Отже, своїм рішенням держава призупинила практику
розрахунків у формі обов’язкової плати за медичні послуги в державних і комунальних
лікувальних установах, надавши право лише добровільним видам так званої
компенсації. Але на сьогодні така компенсація дуже рідко набуває саме добровільної
форми.
У зв’язку з рішенням Конституційного суду України нині фахівці намагаються штучно
розмежувати в законі поняття медичної допомоги та медичної послуги. Однак,
незважаючи на все ще наявну термінологічну неузгодженість, уряд все-таки визначив
перелік послуг, що не можуть фінансуватися з бюджету (2002 р.). Доступність таких
послуг у державних установах стала можливою за умови повної їх оплати пацієнтом або
третіми особами (юридичними чи фізичними).
Слід зазначити, що чітких критеріїв визначення платних послуг, як і раніше, немає.
Однак, виходячи з їх спектру, уряд вирішив віднести до платних послуг лише ті, що не
належать до першочергових (високопріоритетних) медичних потреб, а саме: надання
косметологічної допомоги; лікування безплідності; анонімне обстеження і лікування
хворих на алкоголізм і наркоманію; лікування хвороб, що передаються статевим шляхом;
операції штучного переривання вагітності, крім абортів за медичними показаннями;
протезування, у тому числі зубне, вушне, очне; корекція зору за допомогою окулярів і
контактних лінз; стоматологічна допомога, надавана в госпрозрахункових підрозділах;
оздоровчі та профілактичні процедури для дорослого населення (масаж, гімнастика
тощо); медичні обстеження при прийомі на роботу, для отримання права на володіння
автомобіля, носіння зброї та відповідні періодичні профілактичні обстеження; надання
фоніатричної допомоги; лікування логоневрозів у дорослих; догляд і лікування хворих
удома за неможливості здійснювати таке лікування в амбулаторних умовах; діагностичне
обстеження і консультування громадян без направлення лікаря; перебування в
226

XI. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА
стаціонарі батьків з дітьми віком від шести років, якщо це не зумовлено станом здоров’я
дитини; медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних і громадських
заходів; медичне обслуговування іноземних громадян тощо25.
Одночасно із цими рішеннями в межах виконання своїх соціальних гарантій,
пов’язаних з необхідністю поліпшення доступності медичної допомоги і забезпечення
лікарськими препаратами, держава надала право на певні пільги деяким категоріям
населення. Відповідними нормативними актами були звільнені від оплати або почали
отримувати медичні послуги на пільгових умовах особи, які належать до так званих
незахищених або вразливих груп населення, і хворі, що страждають на деякі соціально
значущі та важкі захворювання. Ці пільги стосувалися насамперед забезпечення ліками
при амбулаторному лікуванні. При цьому безоплатно й на пільгових умовах передбачено
видавати лікарські засоби, включені до затвердженого урядом переліку, за рецептами,
виписаними лікарем за місцем проживання пацієнтів.
Витрати, пов’язані з пільговим наданням медичних послуг, здійснюються за рахунок
загальних асигнувань, передбачених бюджетами на охорону здоров’я. Однак, зважаючи
на загальний жалюгідний стан фінансування галузі, можливості пільгового забезпечення
вкрай обмежені. На практиці навіть пацієнти з уразливих груп населення здебільшого
змушені сплачувати ці послуги самотужки.
Не можна оминути також проблему, яка виникла в зв’язку із затвердженням Наказу
МОЗ № 360 від 19 липня 2005 р. "Про затвердження Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску
лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимогзамовлень", який установлював жорсткий порядок відпуску більшості ліків тільки на
основі рецепту, а також обов’язок виписування рецепту стаціонарним хворим. Крім того,
цей Наказ унеможливлював обіг деяких форм комбінованих лікарських засобів,
скорочував термін дії рецепту, значно ускладнював процедуру видачі рецепту тощо.26
Цей нормативно-правовий документ викликав численну критику у пресі і як результат 20
жовтня 2005 р. дія найбільш спірних положень наказу була призупинена.
Доводиться констатувати, що чинні державні зобов’язання у сфері охорони здоров’я
мають декларативний характер і їх перелік не відповідає економічним можливостям
країни. Спроби стягування коштів із громадян у будь-якій формі при отриманні медичної
допомоги в комунальних і державних медичних установах суперечать конституційній
„нормі” про безкоштовність надання медичної допомоги в установах, що перебувають в
державній або комунальній власності й фінансуються з бюджетів будь-якого рівня.
Наприклад, громадянин Х., що знаходився не за місцем реєстрації, наприкінці 2005
року звернувся до Поліклініки № 3 Деснянського району міста Києва з проханням
виклику лікаря додому у зв’язку із захворюванням. Лікар прибув за викликом, виписав
рецепт, проте вказав, що для подальшого лікування слід оформити заяву до
поліклініки на ім’я головного лікаря та сплатити відповідні кошти. Закон про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання забороняє встановлення залежності
реалізації прав від місця реєстрації. У Конституції також не зазначено обмеження
щодо надання безкоштовних медичних послуг виключно за місцем реєстрації.
Незважаючи на це, громадянина Х. відмовилися обслуговувати без указаної заяви. Тоді
йому, оскільки він потребував негайного лікування, а не судової багатомісячної
тяганини, довелося написати таку заяву на ім’я головного лікаря поліклініки № 3
Архипенко Н.А. Після цього ним було оплачено до невідомого благодійного фонду 40
25

Постанова Кабміну від 17 вересня 1996 р. № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних
закладах
охорони
здоров'я
та
вищих
медичних
закладах
освіти”:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1138%2D96%2D%EF&p=1144071559836339
26
Наказ № 360 Зауваження і пропозиції // Аптека № 37(508) від 26.09.2005 р. Дивіться також на сайті ХПГ
www.khpg.org.
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гривень у касі поліклініки за обслуговування в поліклініці протягом 2006 року не за
місцем реєстрації. При цьому був виданий чек, який разом із заявою, був прикріплений
до медичної картки і став підставою для обслуговування. Форми контролю за
використанням коштів указаного благодійного фонду, засновники благодійного фонду
(поліклініка не може бути засновником такого фонду, – відповідно до Закону про
благодійні організації, це можуть бути тільки фізичні особи), а також підстави дій
працівників поліклініки залишаються невідомими.
Розрив між проголошеними гарантіями щодо надання безкоштовної медичної
допомоги та обмеженими економічними можливостями держави став причиною
бурхливого обговорення реалістичної програми державних зобов’язань із надання
медичної допомоги населенню. Правовою базою для створення такої програми став
Закон України „Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії”. Цей
нормативний акт визначив правові основи формування і застосування державних
соціальних стандартів та нормативів. Соціальні нормативи відповідно до цього закону
визначено як показники необхідного споживання, у тому числі медичних послуг. До
державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я віднесено: перелік і обсяг
гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у державних і комунальних
установах охорони здоров’я, нормативи надання медичної допомоги, які містять обсяг
діагностичних, лікувальних і профілактичних процедур, показники якості медичної
допомоги тощо.
Відповідно до закону для забезпечення державних соціальних стандартів і
нормативів мають розраховуватися нормативи фінансування поточних витрат на
охорону здоров’я на одного мешканця, нормативі фінансування поточних витрат на
утримання мережі закладів охорони здоров’я та нормативи державних капітальних
вкладень на їх будівництво.
Усе це спонукало уряд затвердити Програму надання громадянам України
гарантованої державою безкоштовної медичної допомоги з таким переліком видів
медичної допомоги, які надаватимуть державні й комунальні установи охорони здоров’я:
– швидка та невідкладна допомога;
– амбулаторно-поліклінічна допомога;
– стаціонарна допомога;
– невідкладна стоматологічна допомога;
– долікарська допомога сільським мешканцям;
– санаторно-курортна допомога інвалідам і хворим у спеціалізованих і дитячих
санаторіях;
– утримання дітей у будинках дитини;
– медико-соціальна експертиза працездатності.
Отже, програма вперше затверджує принцип узгодження державних зобов’язань з
очікуваними розмірами бюджетів охорони здоров’я. Проте українські експерти ставлять
під сумнів можливість створення дієвої збалансованої програми державних зобов’язань
без внесення змін до Конституції, які б легалізували співучасть громадян в оплаті
медичних послуг, і без здійснення послідовної політики щодо структурної реорганізації
системи охорони здоров’я.

5. Право на освіту
Для реалізації закріпленого в Конституції України права на освіту (стаття 53)
необхідно гарантувати здійснення цілої низки пріоритетних завдань, серед яких:
– забезпечити доступ до якісної освіти, всебічний розвиток науки;
– втілити ефективні механізми розширення доступу молоді до якісної освіти;
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– увести систему державної підтримки для здобуття вищої й середньої спеціальної
освіти та виходу на ринок робочої сили;
– пропагувати та втілювати принципи автономії та самоокупності в усіх інституціях
вищої освіти незалежно від форм власності;
– розвивати та стимулювати розробку нової генерації національних підручників,
книжок та методологічного забезпечення та створити умови для використання Інтернету
в школах;
– реалізувати єдину систему тестування при вступі до закладів вищої освіти.
На сьогодні уряд планує і поступово вже здійснює певні концептуальні кроки у
реформуванні системи освіти. Зокрема, потрібно згадати роботу щодо імплементації
єдиної системи установ; державні кредити для здобуття вищої освіти; реформи
механізмів установлення заробітної плати для вчителів; підготовку нових методик
навчання. Деякі із цих кроків уже підтримано змінами в бюджеті 2005 року та змінами в
Бюджетному кодексі.
Дотепер уряд сконцентрований на підвищенні зарплат учителів, скасуванні їхньої
часткової зайнятості і посиленні ролі Міністерства освіти та науки, що керує деякими
установами вищої освіти. А, отже, проблеми освіти уряд намагається вирішити шляхом
збільшення бюджетного фінансування, але при цьому не пропонуючи механізмів
забезпечення стабільності системи освіти.
У той же час, законопроект № 3322 від 2 квітня 2003 року „Про внесення змін до
Закону України "Про освіту" є спробою внести зміни до законодавства України щодо
відшкодування студентами витрат за навчання державі в разі відмови працювати за
направленням.27 Зокрема, передбачалося доповнити статтю 56 Закону України "Про
вищу освіту" абзацом наступного змісту: "Випускник вищого навчального закладу, який
навчався за кошти державного бюджету, в разі відмови відпрацювати три роки за
направленням зобов’язаний відшкодувати державі витрати за навчання з урахуванням
індексації на рівень інфляції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів”.
Разом з тим, стаття 53 Конституції України гарантує громадянам право здобувати на
конкурсній основі вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах
безоплатно, тобто без внесення плати в будь-якій формі за надані їм освітні послуги.
Таким чином, прийняття Верховною Радою змін до Закону "Про вищу освіту" прямо
суперечило б Конституції України. А окрім того, відповідно до Конвенції Міжнародної
організації праці "Про скасування примусової праці" № 105, ратифікованої Законом
України № 2021-III від 5 жовтня 2000 року, Україна зобов'язується скасувати примусову
або обов'язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми, зокрема "як методу
мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку" (пункт Б
статті 1 зазначеної Конвенції). Отже, положення законопроекту, які примушують
випускників вищих навчальних закладів до праці "за направленням", суперечать
міжнародним зобов’язанням, прийнятим на себе Україною згідно з Конвенцією № 105
МОП. У зв’язку із цим було направлено велику кількість звернень студентських
організацій,
зокрема,
Української
асоціації
студентського
самоврядування,
„Студентського братства” та Української студентської спілки, і як наслідок, ці зміни до
сьогодні залишаються тільки проектом.
Важливо відзначити, що навіть середня освіта в Україні часто є приховано платною,
оскільки батьки регулярно вносять внески на розвиток шкіл, шляхом перерахуванням
коштів до благодійних фондів. При цьому залишаються невідомими засновники таких
фондів, а також відсутній механізм контролю за правильністю витрачання цих коштів.
Викликає занепокоєння рішення Кабінету Міністрів України скоротити частку
контрактних студентів у державних вищих учбових закладах до 50% і збільшити державне
27

Законопроект № 3322 від 2 квітня 2003 року „Про внесення змін до Закону України "Про освіту"
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=14662
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замовлення в 2005 р. Цей крок спричинить скорочення фінансового забезпечення
державних вузів з приватних джерел та йтиме всупереч ідеї про зростання їх автономії.
Крім того, просте збільшення частки студентів, які навчаються за державним
замовленням не вирішує проблеми відповідності системи освіти потребам ринку праці.
Важливим питанням також є підготовка робітничих кадрів. Професійно-технічна
освіта визначається Законом України "Про професійно-технічну освіту" як складова
система освіти, що забезпечує первинну професійну підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації робітників.
На жаль, цей елемент системи освіти, є далеко не в найкращому стані, про що
свідчать і статистичні дані щодо кількості професійно-технічних навчальних закладів.
Діаграма 1.
Динаміка чисельності професійно-технічних навчальних закладів
у 1996-2005 роках

Як бачимо, у 1997 році кількість професійно-технічних навчальних закладів
зменшилася на 151 установу, а всього з 1996 по 2005 рік – на 207 установ.
Крім того, це засвідчують дані перевірки використання коштів бюджету України на
розвиток професійно-технічної освіти28. Зокрема, відзначається масова декваліфікація,
зростання дефіциту представників більшості робітничих професій, як правило, зі
складних наукоємких технологій, старіння трудових ресурсів при стійко сформованому
відношенні молоді до кар'єри кваліфікованого робітника як до неперспективного
варіанту.
Самоусунення уряду від проблем української професійно-технічної освіти,
невизначеність загальнодержавної політики в сфері підготовки та забезпечення
кваліфікованими кадрами економіки України призвели до занепаду і критичного стану
цього напряму галузі освіти.
Кабінет Міністрів України не забезпечив виконання рішень Верховної Ради України,
прийнятих за результатами розгляду проблем профтехосвіти на Дні уряду 11 березня
2003 року. Впровадження інноваційних, інформаційних технологій, сучасної техніки та
методик, модернізація матеріально-технічної бази, створення правових і економічних
механізмів стимулювання заінтересованості роботодавців та інвесторів у розвитку і
відновленні трудових ресурсів держави так і не стали пріоритетними напрямами політики
уряду в галузі професійно-технічної освіти при формуванні Державного бюджету України
на 2004-2005 роки. Державна програма розвитку професійно-технічної освіти на 20052010 роки не затверджена.

28

Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і
науки України на підготовку робітничих кадрів / Підготовлено департаментом з питань науки та гуманітарної сфери і
затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 27 грудня 2005, № 31-3 / – Київ: Рахункова палата України,
2006. – Випуск 4.
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Усупереч статті 19 Закону України "Про професійно-технічну освіту" Кабінетом
Міністрів України потреба професійно-технічних закладів у 2004-2005 роках не
визначалася.
Окрім того, проведені Рахунковою палатою контрольні заходи та аналіз
статистичних даних стану української професійно-технічної освіти висвітлюють її
нерівномірний і безсистемний розвиток, свідчать про відсутність управління
профтехосвітою та взаємодії з боку Міністерства фінансів, Державного казначейства,
Міністерства економіки та Міністерства освіти і науки.
Формування, фінансування і виконання державного замовлення проводилося у
2004-2005 роках без аналізу стану кадрового забезпечення галузей та науковообґрунтованого прогнозу розвитку ринку праці. Міністерство освіти і науки не
забезпечило виконання Закону України "Про поставки продукції для державних
потреб", Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку
продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266.
За відсутності державних контрактів між державним замовником із виконавцями,
Держказначейством фінансування видатків професійно-технічних навчальних закладів
здійснювалося згідно з кошторисними призначеннями, без ув'язування з державним
замовленням, внаслідок чого бюджетні кошти в 2004 році в загальній сумі 942,5 млн. грн.
і в 2005 році в сумі 998,4 млн. грн. використані з бюджетними правопорушеннями.
Для вирішення проблем, які існують в системі освіти України, Комітет „Блакитної
Стрічки” рекомендував взяти до уваги наступні моменти:
– Створення системи моніторингу якості освіти. Необхідно створити стандарти
функціонування системи освіти відповідно до кращих світових зразків та ефективні
механізми контролю за їх дотриманням з боку держави та суспільства. Стратегічною є
також участь України в міжнародних порівняльних дослідженнях (PISA, TIMSS, інші),
проведення прогностичних заходів щодо розвитку освіти та запитів ринку праці. Без
створення цієї системи існуючі на сьогодні ініціативи незалежних центрів тестування та
інші реформи залишаться окремими заходами, що не виправдають загального курсу на
оновлення та модернізацію.
– Створення механізмів громадського контролю за коштами, що виділяються на
навчальні заклади на рівні місцевих бюджетів. Такий підхід забезпечить прозорість
процедур фінансування та підвищить ефективність технічного обслуговування шкіл та
інших навчальних закладів, їх матеріального та технічного оснащення. Важливим є
також створення сучасних фінансових, ринкових механізмів з можливістю залучення
ресурсів з різних джерел.
– Створення механізмів відповідності системи освіти сучасним потребам ринку
праці. Це потребує скорочення розриву між попитом на професії та можливістю
отримати освіту із цих професій; приведення змісту начальних програм у відповідність
до потреб ринку праці та соціальних потреб суспільства; створення ринкових механізмів
розробки та вибору підручників; створення ефективної системи професійної підготовки
впродовж життя.
– Створення прозорої та ефективної системи мотивації педагогічних кадрів через
стимулювання до підвищення кваліфікації. Необхідним є суттєве підвищення заробітної
плати вчителя відповідно до рівня кваліфікації та перегляд механізмів забезпечення
педагогів необхідними навчально-методичними матеріалами, організації робочих місць.
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6. Рекомендації
1. Реалізація соціальних функцій державою, іншими суб'єктами соціальної
діяльності має містити в собі правові й економічні механізми:
а) Правові повинні бути реалізовані шляхом розробки й прийняття Соціального
кодексу України або здійснення іншої форми законодавчого узагальнення тисяч
нормативних актів у цій сфері, передбачивши при цьому забезпечення їх відповідності
до Бюджетного, Сімейного та Цивільного кодексів.
б) Економічні механізми повинні стимулювати розвиток економіки країни, її соціальну
спрямованість, зростання доходів населення, насамперед заробітної плати. Нам
необхідно кардинальне реформування системи оплати праці, відновлення стимулюючої
функції заробітної плати, визначення ціни робочої чинності, підвищення питомої ваги
фонду оплати праці в собівартості продукції, у валовому внутрішньому продукті й
грошових доходах населення.
2. Адаптація українського законодавства до вимог Європейського Союзу, і, що
важливіше, забезпечення розмірів виплат на рівні європейських стандартів.
3. Ратифікація Європейської соціальної хартії як елементу гарантування
економічних і соціальних прав в Україні, що дозволить підняти на вищий рівень захист
цих прав.
4. Створення сучасної системи соціального забезпечення і соціального
страхування, оскільки стабільне зростання життєвого рівня і досягнення соціальної
гармонії можливе лише в разі здійснення системних змін.
5. Призначення більшості видів допомоги потрібно прив’язати до рівня доходів
родини. Сам механізм отримання соціальної допомоги також має бути впорядкований.
Перший крок на цьому шляху – запровадження єдиної заяви для отримання всіх видів
допомоги. Найважливіше – узагальнити й зробити доступною для працівників органів
соціального захисту інформацію про статус та реальні доходи заявників. З цією метою
потрібно використовувати не лише напрацювання Міністерства праці, а й дані, вже накопичені в Державній податковій адміністрації, органах юстиції та внутрішніх справ,
страхових фондах.
6. Розвинення багатоканальної системи фінансування охорони здоров’я, що містить
елементи як суспільного, так і приватного фінансування. Механізми фінансування
потрібно зрозуміло роз’яснити громадськості для того, щоб всі зацікавлені особи уяснили
можливі для них умови оплати. Розподіл відповідальності та повноважень у цій схемі
такий: суспільство зобов’язане забезпечувати прийнятне субсидіювання необхідної
медичної допомоги нужденним; лікарі зобов’язані в прийнятних межах брати участь у
наданні таких субсидій, а уряд зобов’язаний керувати такою діяльністю.
7. Формування ефективної системи кредитування навчання у вищих навчальних
закладах.
8. Удосконалення системи працевлаштування студентів вищих учбових закладів
державної форми власності після закінчення навчання.
9. Розширення самостійності вузів, розвиток самоврядування.
10. Розв’язання проблемних питань акредитації та сертифікації недержавних
навчальних закладів.
11. Удосконалення системи професійно-технічної освіти як одного із ключових
елементів розвитку економіки України.
12. Створення системи моніторингу якості освіти, механізмів суспільного контролю за
коштами, що виділяються на навчальні заклади на рівні місцевих бюджетів; механізмів
відповідності системи освіти сучасним потребам ринку праці; прозорої та ефективної
системи мотивації педагогічних кадрів через стимулювання до підвищення кваліфікації.
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XII. Стан дотримання
1
екологічних прав громадян
1. Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля
Стаття 50 Конституції України визначає, що кожен громадянин України має право на
безпечне для життя і здоров'я довкілля.
Цивільний кодекс України деталізує, що це право включає в себе також право на
безпечні продукти споживання (харчові продукти та предмети побуту), належні, безпечні
й здорові умови праці, проживання, навчання.
Вищевказані положення українського законодавства є великою мірою декларацією і
не знаходять свого вираження і реалізації на практиці, оскільки шляхи їх реалізації не
визначені детально в українському законодавстві. Це відображається у масовому
недотриманні та порушенні права на безпечне для життя та здоров’я довкілля.
Зокрема, згідно із даними Інформаційно-аналітичної фірми Ексор понад 30 %
опитаних громадян вважають, що право на безпечне для життя і здоров’я довкілля не
реалізується зовсім, понад 40,% опитаних відповіли, що це право реалізується лише
незначною мірою і тільки менше 1 % ствердили , що реалізується повністю.
На неефективність державної політики в цій сфері вказують й органи
парламентського контролю, зокрема, Рахункової палати України.
Охорона довкілля чекати не може 2
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища (Фонд)
створювався для забезпечення цільового фінансування природоохоронних та
ресурсозберігаючих заходів, пов'язаних з охороною довкілля, які спрямовані на
запобігання, зменшення та усунення забруднення природного середовища.
Проте цієї мети не було досягнуто з вини головного розпорядника коштів –
Міністерства охорони навколишнього природного середовища, яке, у
порушення Бюджетного кодексу України, не забезпечило ефективне та законне
управління бюджетними асигнуваннями фонду, – такий висновок зробила
Колегія Рахункової палати, розглянувши Звіт "Про результати перевірки
використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2003-2005 роках".
Результати аудиту свідчать, що нечітке планування роботи та звітності про
досягнуті результати призводить до неефективного та незаконного
використання бюджетних коштів. Як наслідок, 185,1 млн. грн. або 59,3 %
коштів Фонду використано з порушенням законодавства.

1

Підготовлено юристами неурядової міжнародної організації „Екологія-Право-Людина” (ЕПЛ) (колишній
Благодійний фонд „Екоправо-Львів”) Я.Остапик, З.Козак, О.Мелень, Л.Алексеєва, А.Андрусевич та членом Правління
УГСПЛ М.Коробком.
2
Розглянуто Колегією Рахункової палати 6 грудня 2005 року. Дивіться докладніше в Інтернеті: http://www.acrada.gov.ua
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Відсутність єдиної державної науково-технічної політики в сфері охорони
довкілля призвела до того, що 8,7 млн. грн. коштів Фонду, спрямованих
головним розпорядником на наукові дослідження та впровадження механізму
забезпечення охорони природних ресурсів, використані неефективно.
Перевірка показала, що, у порушення постанови Верховної Ради України
"Про основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки",
Міністерство, визначаючи порядок фінансування природоохоронних заходів за
рахунок коштів Фонду, не забезпечує проведення ефективних і комплексних
заходів щодо ресурсозберігаючих напрямів. Не забезпечено належної охорони
і раціонального використання земельних, мінеральних, рослинних ресурсів та
збереження природно-заповідного фонду, не фінансуються заходи з ядерної та
радіаційної безпеки.
Як наголосив у своєму виступі на Колегії Голова Рахункової палати
Валентин Симоненко: "Не може бути визнана ефективною робота Міністерства,
коли четверта частина коштів у 2003 році та п'ята в 2004 році (загалом – 51,5
млн. грн.) були невикористані і повернуті до бюджету, а кожна третя
використана гривня коштів Фонду, направлена на заходи, які не мають
безпосереднього впливу на довкілля".
У 2005 році, станом на 1 листопада, положення погіршилось! Міністерством
не забезпечено використання коштів Фонду, незважаючи на те, що обсяг
надходжень до Фонду складав 97,1 млн. гривень. І це в той час, коли в
багатьох містах України проблеми чистої питної води чи забруднення повітря
необхідно вирішувати повсякденно.
Усупереч ст. 25 Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" Міністерством в 2003-2004 роках не забезпечено підготовку і
подання на розгляд Верховної Ради України щорічної Національної доповіді
про стан довкілля в Україні.
Висновки Колегії РП свідчать, що в країні відсутній механізм здійснення
державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища,
що потребує особливої уваги Кабінету Міністрів України до цього питання.
Прес-служба Рахункової палати

Слід зазначити, що в українському законодавстві відсутня цілісна концепція
реалізації та захисту права на безпечне для життя та здоров’я довкілля, хоча не можна
не відзначити наявних позитивних тенденцій щодо вироблення механізмів забезпечення
та реалізації окремих складових цього права.
Так, 6 вересня 2005 року була прийнята нова редакція Закону України «Про якість та
безпеку харчових продуктів», який встановлює більш суворі вимоги щодо забезпечення
безпеки та якості харчових продуктів. Закон детально визначає методи та шляхи, за
допомогою яких держава забезпечує захист життя і здоров'я населення від шкідливих
факторів, які можуть бути пов’язані з харчовими продуктами.
У 2005 році були також внесені зміни до Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», які посилюють контроль
господарської діяльності, провадження якої пов'язане з потенційною небезпекою для
здоров'я людей.
Забезпечення населення України питною водою як спосіб реалізації права на
безпечне довкілля і збереження здоров’я населення є для багатьох регіонів України
однією з пріоритетних проблем. Тому прийняття парламентом у 2005 році
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Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки, яка спрямована
на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою,
є одним з важливих пріоритетів діяльності.
Серед новел українського законодавства не можна не відзначити прийнятий у 2005
році Закон України „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення”, який установлює адміністративну
відповідальність за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.
Програма діяльності Кабінету Міністрів „Назустріч людям” від 4 лютого 2005 року
декларує мету реалізації права на безпечне довкілля. Разом з тим, серед важливих
кроків, які спрямовані на реалізацію права на безпечне довкілля, є модернізація та
підвищення безпеки атомних енергоблоків, перетворення об'єкта „Укриття” на
Чорнобильській АЕС в екологічно безпечну систему, скорочення обсягів викидів і
скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, підвищення ролі
та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в сфері техногенно-екологічної безпеки, перехід до децентралізації
управління в цій сфері.
Важливим для реалізації права на безпечне для життя та здоров’я довкілля є не лише
законодавча ініціатива, але й діяльність органів місцевого самоврядування. У 2005 році
місто Київ приєдналося до Екологічної угоди міст, укладеної в Сан-Франциско (США).
Укладаючи екологічну угоду, місто Київ підкреслило своє прагнення на місцевому рівні
вжити всіх заходів для забезпечення права на незабруднене, здорове й безпечне
довкілля для всіх членів нашого суспільства.
Попри стабільний розвиток екологічного законодавства в Україні, в тому числі щодо
реалізації права на безпечне довкілля, стан його дотримання є вкрай незадовільним.
Незадовільне дотримання природоохоронних вимог у всіх галузях народного
господарства веде до постійного зростання антропогенного впливу на навколишнє
природне середовище.
В Україні й надалі зберігається тенденція, коли заради економічного інтересу
держава ставить під загрозу право великої кількості громадян на безпечне для життя та
здоров’я довкілля.
Так у 2005 р., незважаючи на активні протести громадськості, НАЕК
«Енергоатом»
продовжувала
будівництво
Ташлицької
гідроакумулюючої
електростанції, яка є складовою комплексу Південноукраїнської АЕС.
При цьому не було враховано, що згідно із даними ВАТ «Укргідропроект», який є
проектантом добудови Ташлицької ГАЕС, зміни в сучасному стані навколишнього
природного середовища не дають можливості коректно використовувати матеріали
оцінки впливу на навколишнє природне середовище (далі – ОВНС) 1992 р. при
формуванні уявлення про вплив будівництва Ташлицької ГАЕС на стан навколишнього
середовища.
Крім того, згідно із даними Держводгоспу України включення ставка-охолоджувача
Південноукраїнської АЕС (Ташлицького водосховища) у єдину гідравлічну систему
разом
з
Олександрівським
водосховищем
формує
прямоточну
систему
водопостачання на р. Південний Буг, який є джерелом водозабезпечення зони півдня
країни, що суперечить водно-екологічному законодавству, а санітарні пропуски не
забезпечать водопостачання та відповідну якість води в пониззі Південного Бугу.
В Україні відсутній ефективний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
запобігання негативного впливу на довкілля – попереджувальний контроль або не
здійснюється, або здійснюється на дуже низькому рівні.
Про відсутність належного попереджувального контролю свідчить і зареєстроване
протягом 2005 року органами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій зростання
кількості аварій, пов'язаних із наявністю в навколишньому середовищі шкідливих
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(забруднювальних) речовин понад гранично допустимі концентрації в ґрунті, в
атмосферному повітрі, у поверхневих водах, у питній воді.
У більшості випадків державні органи здійснюють контрольну діяльність вже після
того, як було заподіяно шкоду довкіллю та екологічним правам громадян.
У результаті здійснення виробничої діяльності ЗАТ «Магній» (м. Калуш ІваноФранківської області) у січні 2005 р. мала місце аварійна ситуація, внаслідок якої
стався наднормативний викид хлору в атмосферу. Органи Міністерства охорони
навколишнього природного середовища провели перевірку дотримання вимог
законодавства та застосували відповідні санкції лише після викиду забруднюючих
речовин у атмосферу.
Масовим явищем стали випадки, коли підприємства-забрудники не несуть
відповідальності за забруднення довкілля та порушення прав на безпечне довкілля. У
ряді випадків відповідальність, передбачена законом, є незрівнянно малою, порівняно зі
шкодою, заподіяною довкіллю чи витратами на попередження цієї шкоди. Підприємствам
вигідніше у фінансовому плані порушувати екологічне законодавство й оплатити
мізерний штраф, ніж витрачати величезні кошти на природоохоронні заходи.
За даними Міністерства охорони навколишнього природного середовища3:
„Протягом 2005 року інспекційними підрозділами територіальних органів
Мінприроди України виявлено 91 випадок аварійних забруднень навколишнього
природного середовища, що на 24 випадки менше, ніж у минулому році. Із них:
– 42 випадки (47%) пов'язані із забрудненням водних ресурсів, чим заподіяна шкода
державі на суму 69039 тис. грн.;
– 21 випадок (23%) пов'язаний із забрудненням земельних ресурсів, сума збитків
складає 580 т ис. грн.;
– 13 випадків (14%) забруднення атмосферного повітря, сума збитків складає 220
тис. грн.;
– 10 випадків (11%) забруднення внаслідок радіаційних аварій;
– 3 випадки (3%) призвели до масової загибелі риби, сума збитків складає 305 тис.
грн.;
– 1 випадок (1%) забруднення або пошкодження об'єктів природно-заповідного
фонду;
– 1 випадок (1%) пошкодження рослинного світу (сума збитків складає 63 тис.
грн.).
Загальна сума збитків внаслідок аварійних забруднень навколишнього середовища
в 2005 році склала близько 70,2 млн. грн., із них стягнуто близько 7,2 млн. (10%).
Найбільші збитки заподіяні державі внаслідок аварійних забруднень вод Азовського
та Чорного морів (68,8 млн. грн.), аварійних забруднень водних об'єктів Сумської
області (116,3 тис. грн.), аварійних забруднень земельних ресурсів на території
Миколаївської області (468,3 тис. грн.), аварійних забруднень атмосферного повітря
на території Луганської області (90,6 тис. грн.), масової загибелі риби в водах
Чорного моря (296,3 тис. грн.).”
Державні органи нечасто звертаються до суду з вимогами відшкодувати шкоду,
заподіяну довкіллю та відновити стан довкілля.
В українському законодавстві немає методики відшкодування шкоди, заподіяної
порушенням права на безпечне для життя та здоров’я довкілля, внаслідок чого в Україні
майже відсутня судова практика щодо захисту цього права. Поодинокі рішення, прийняті
судами на захист права на безпечне довкілля є швидше винятками, ніж правилом.
Сім’я Дубецьких, яка мешкає в с. Сілець Сокальського району Львівської області
звернулася з позовом до Державного підприємства «Львіввугілля» з вимогою
3

Лист-відповідь на інформаційний запит №2641-к/19/3-12/с-162 від 21 березня 2006 за підписом заступника
міністра А.Гриценка. Можна знайти на сайті „Майдан”: http://maidan.org.ua/static/news/1143548125.html.
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відселити їх із санітарно-захисної зони шахти «Візейська», яка є структурним
підрозділом «Львівугілля».
Внаслідок
діяльності
шахти
«Візейська»
садиба
Дубецьких
постійно
підтоплювавалась, на території садиби вміст забруднюючих речовин у воді, ґрунті та
повітрі значно перевищував граничнодопустимі концентрації, що порушувало право на
безпечне для життя та здоров’я довкілля.
26 грудня 2005 р. Червоноградський міський суд задовольнив вимоги сім’ї
Дубецьких та зобов’язав Державне підприємство «Львівугілля» надати квартиру сім’ї
Дубецьких для відселення із забрудненої території.
При виявленні порушень права на безпечне для життя та здоров’я довкілля державні
органи не вживають заходів, необхідних для усунення порушень, а рішення, які
приймаються для забезпечення права на безпечне довкілля, є в більшості випадків
декларативними й не виконуються.
Так, улітку 2005 р. у питній воді мікрорайону Млинки м. Дрогобича Львівської
області було виявлено нафтопродукти в концентраціях, які перевищували
граничнодопустимі. Ситуація з забрудненням води була визнана як надзвичайна, і до її
вирішення були залучені органи місцевого самоврядування, органи санітарноепідемічного нагляду, Міністерство охорони навколишнього природного середовища
та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій. Після ряду спільних засідань було
прийнято рішення забезпечити забруднений мікрорайон чистою питною водою, а
також визначено подальші кроки для забезпечення мешканців чистою питною водою.
Жодне з винесених рішень, мешканці мікрорайону і надалі вживають забруднену воду.
Невиконанню рішень державних органів щодо реалізації та захисту права на
безпечне довкілля однозначно сприяє недостатнє фінансування природоохоронних
заходів, як на державному, так і на місцевому рівнях. Недостатність фінансування
природоохоронних заходів зумовлює також і те, що кошти спрямовуються перш за все
на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне довкілля, а не для
попередження порушення права.

2. Право на доступ до екологічної інформації
Кожна людина має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Забезпечення
реалізації цього права неможливе без належного забезпечення реалізації інших прав,
зокрема, права на доступ до екологічної інформації.4
6 липня 1999 року Україна ратифікувала Конвенцію про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля (Оргуська конвенція).5 Відповідно до Оргуської конвенції внесено
зміни до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про
екологічну експертизу». На їх виконання 18 грудня 2003 року Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України Наказом № 169 затвердило Положення
про порядок надання екологічної інформації6.
У Доповіді правозахисних організацій „Права людини в Україні – 2004”7 ми вже
зупинялися на аналізі механізмів застосування цієї Конвенції в Україні.
Не зважаючи на доволі великий масив нормативно-правових актів, що регулюють
доступ громадськості до екологічної інформації, практика свідчить про неналежне
4

Преамбула Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
5
Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 6 липня 1999 року № 832-XIV //
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 296.
6
Офіційний вісник України. – 2004. – № 6. – Ст. 358.
7
Доповідь доступна в Інтернеті на сайті УГСПЛ: www.helsinki.org.ua.
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виконання чи невиконання положень законодавства, неефективність правового
регулювання зазначених питань чинним законодавством.
Деякі проблеми пояснюються загальними недоліками в реалізації права на доступ до
інформації, про що йдеться в розділі про право на доступ до інформації цієї Доповіді та в
Доповіді за 2004 рік. Ці загальні недоліки яскраво демонструються практикою доступу до
екологічної ін формації.
Зокрема, проблеми в доступі до екологічної інформації спричинені неправомірною
поведінкою посадових осіб місцевих державних органів та органів місцевого
самоврядування
й
суперечливим
законодавством.
Неправомірна
поведінка
співробітників органів державної влади та місцевого самоврядування щодо доступу до
екологічної інформації полягає, зокрема, у ненаданні відповіді на інформаційний запит
чи залишенні його без реагування.
Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) впродовж
багатьох років надає правову допомогу мешканцям присілку Вільшина села Сілець
Сокальського району Львівської області в захисті їх права на безпечне для життя
та здоров’я довкілля. Для надання правової допомоги ЕПЛ необхідно було
отримати інформацію про заходи, які вживалися для ліквідації надзвичайної
ситуації щодо підтоплення присілку Вільшина села Сілець у 2005 році. З цією
метою ЕПЛ надіслала інформаційний запит до Відділу з питань надзвичайних
ситуацій. У встановлений законодавством термін ЕПЛ не отримала жодної
відповіді на запит.
Досить часто посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування
відмовляють у наданні екологічної інформації, що запитувалася, на підставах, які
суперечать законодавству України. Наприклад, через відсутність обґрунтування мети
одержання екологічної інформації та її подальше використання.
Громадянин Г. 23 липня 2005 року направив до Ізяславської районної державної
адміністрації Хмельницької області інформаційний запит, яким просив надіслати
належним чином завірену копію розпорядження цієї райдержадміністрації від 24 березня
2004 року № 85/2004-р (щодо пониження рівня води у верхньому б’єфі р. Горинь) та
копії документів, які додаються до нього та на підставі яких було прийняте
розпорядження.
Ізяславська районна державна адміністрація Хмельницької області листом від 26
серпня 2005 року № 292 відмовила в наданні офіційних документів, що запитувалися,
оскільки громадянином Г. не вказана мета використання цих документів.
У ряді випадків ненадання екологічної інформації спричинено тим, що органи
державної влади та місцевого самоврядування, необґрунтовано відносять екологічну
інформацію до інформації з обмеженим доступом, до документів та інформації, що не
підлягають наданню для ознайомлення за запитами.
Протягом цілого року триває розгляд судової справи з приводу ненадання
органами влади міста Кривого Рогу громадянину А.Білому можливості ознайомитися
з програмними документами обласної та міської рад, розробленими у відповідності до
Постанови Кабміну України від 10 січня 2002 року №14 „Про затвердження Міжгалузевої
комплексної програми „Здоров’я нації” .
На його звернення з цього приводу до керівництва міста надійшла відповідь
начальника управління охорони здоров’я виконкому міськради п. В. Круподера такого
змісту:
„По суті Ваших звернень управління охорони здоров’я повідомляє, що відповідно
ст. 21 Закону України „Про інформацію” інформація органів місцевого самоврядування
– це офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної
діяльності органів місцевого самоврядування.
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Зазначене рішення „Про обласну міжгалузеву комплексну програму „Здоров’я нації
на 2002– 2011 роки” Дніпропетровської обласної ради не є актом органів місцевого
самоврядування, згідно зі статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”. Тобто, це рішення можна віднести до конфіденційної інформації, що
передбачає відомості, які знаходяться в розпорядженні іншого органу та
поширюються за їх бажанням.
Ураховуючи вищезазначене, управління охорони здоров’я виконкому міської ради не
вбачає можливості для надання Вам копії цього рішення...”
Нерідко посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, до
яких скеровуються запити про надання екологічної інформації, відсилають громадськість
до інших органів, хоча така інформація повинна знаходитися в органах, до яких
направлявся інформаційний запит, або порушують строки розгляду запиту на
можливість його задоволення.
18 березня 2005 року Дніпродзержинська громадська екологічна організація „Голос
природи” звернулася до голови Львівської міської ради з інформаційним запитом про
надання інформації щодо скидів промислових підприємств у каналізацію м. Львова. У
квітні 2005 року на запит надійшов лист, який не містив жодної відповіді на питання,
які організація запитувала.
7 червня 2005 року громадська організація повторно звернулася до Львівської
міської ради і повторно просила надати вичерпну інформацію згідно з переліком
запитань, що додавався. Питання стосувалися:
– загальноміських комунальних очисних споруд м. Львова, які приймають стічні
води пивзаводу та дріжджового заводу, та
– водоспоживання та водовідведення на пивзаводі та дріжджовому заводі.
На повторний запит надійшов лист виконавчого комітету Львівської міської ради
від 18 липня 2005 року, у якому відповідь була надана лише на два запитання, що
стосувалися контактних даних підприємств. На решту 14 питань запиту відповіді
не було надано, замість неї було рекомендовано звернутися за екологічною
інформацією безпосередньо до підприємств.
Недостатньо розвинуті та запроваджені в Україні механізми активного поширення
екологічної інформації за допомогою Інтернету. Хоча Україна зробила перші кроки в
інформуванні громадськості через веб-сторінки державних органів та органів місцевого
самоврядування, проте їх якість та наповненість викликає суттєві зауваження
(наприклад, відсутність веб-сторінок, зокрема, з 27 територіальних управлінь
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України лише 9 мають
власні веб-сторінки8), застарілість інформації, яка розміщується, відсутність інформації,
складність пошуку).
„В Україні не створено чіткої системи поширення екологічної інформації про стан
складових навколишнього середовища, фактори, що впливають на стан довкілля та
здоров'я, умови життя людей, а також державну політику в цій галузі та ситуацію в
законодавстві з питань навколишнього середовища.
Держслужбовці, йдеться не лише про представників структур Міністерства
охорони навколишнього природного середовища, а й інших державних установ, які
володіють екологічною інформацією, далеко не завжди зацікавлені сприяти її
системному оприлюдненню. Для широких кіл громадськості, особливо в регіонах,
недоступна інформація про динаміку викидів підприємств-забруднювачів, поряд з
якими вони живуть, стан повітря, води, ґрунтів і природних об'єктів, біологічного
різноманіття. Керівники підприємств та інших об’єктів, що забруднюють навколишнє

8

Дивіться в Інтернеті: http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=7
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середовище, тим більше не зацікавлені в поширенні інформації про стан
навколишнього природного середовища”.9
Тому у Верховній Раді України ініційоване питання про проведення парламентських
слухань “Про ситуацію та шляхи поліпшення доступу громадськості до екоінформації,
участі в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються
довкілля в умовах євроінтеграції України”.10 Планувалося провести його в жовтні 2005
року. Постанова про слухання була в порядку денному 8 вересня 2005 року, проте так і
не була проголосована. Очевидно, депутати так і не зрозуміли важливість цього
питання.

3. Право громадян на участь в прийнятті рішень
органами влади
Право громадян брати участь в управлінні державними справами, що включає в
себе питання довкілля та екологічних прав громадян, передбачено в основному законі
України – Конституції (стаття 38), поряд із правом брати участь у всеукраїнському та
місцевих референдумах.
Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”
деталізовано процедурні права з прив’язкою до рішень в сфері довкілля, зокрема:
1) право на участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативноправових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які
можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення
пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних
осіб, що беруть участь в прийнятті рішень із цих питань;
2) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
3) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу
запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення,
проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та в проведенні громадської
екологічної експертизи.
Цікаво, що третя група прав фактично дублює першу групу прав, так як публічні
слухання чи відкриті засідання є формою участі громадськості під час проведення
екологічної експертизи документації на будівництво, розміщення чи реконструкцію
об’єктів, а участь в громадській екологічній експертизі є способом врахування
громадської думки при прийнятті рішень, що можуть мати вплив на довкілля. Так,
рішення громадської екологічної експертизи можуть надсилатися до органів, що
приймають рішення з питань розміщення певних об’єктів чи здійснення певної
еколого-шкідливої діяльності, та мають рекомендаційний характер. Крім того, право
юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень із цих питань, на внесення
пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування важко
вважати самостійним правом, так як це є однією з форм участі громадськості в
обговоренні та внесенні пропозицій до матеріалів щодо розміщення певних екологонебезпечних об’єктів тощо. Так, стаття 11 Закону „Про екологічну експертизу”
передбачає форми участі громадськості в процесі екологічної експертизи, до яких
відносять виступи в ЗМІ, подання письмових зауважень, пропозицій, рекомендацій,
включення представників громадськості до складу експертних груп, комісій.
9

Пояснювальна записка до проекту Постанови “Про проведення парламентських слухань “Про ситуацію та
шляхи поліпшення доступу громадськості до екоінформації, участі в процесі прийняття рішень та доступу до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля в умовах євроінтеграції України”. Доступна в Інтернеті на сайті
парламенту: http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=24564
10
Там же.
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Оргуська Конвенція передбачає право на участь в прийнятті рішень з конкретних
видів діяльності, участь у вирішенні питань, що стосуються планів, програм і політики,
пов’язаних з довкіллям та участь в підготовці нормативно-правових актів. На виконання
положень конвенції Мінприроди розробило своє положення, яке розширює трохи види
рішень, до яких залучається громадськість.
Так, Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони
довкілля11 дає перелік видів рішень з питань, що справляють чи можуть справити
негативний вплив на стан довкілля, до яких залучається громадськість. Це, зокрема, такі
рішення:
 розробка міждержавних, державних, регіональних, місцевих та інших
територіальних програм, місцевих планів дій, стратегій та інших документів;
 підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;
 здійснення державної екологічної експертизи з проведенням ОВНС небезпечних
об'єктів та видів діяльності;
 видача відповідних документів на використання природних ресурсів, на навмисне
вивільнення генетично змінених організмів у довкілля, а також діяльність, яка пов'язана
із забрудненням навколишнього природного середовища, поводженням з небезпечними
речовинами, відходами та їх розміщенням;
 витрати, пов'язані зі здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів
охорони навколишнього природного середовища.
Таким чином, Положення Мінприроди розширює перелік питань, до яких повинна
залучатися громадськість і переносить їх в національний контекст із урахуванням
особливостей процесу прийняття рішень в Україні.
Права громадян на участь можна, для зручності висвітлення стану їх дотримання в
Україні, поділити умовно за об’єктом участі на такі групи:
1) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових
актів, у розробці міждержавних, державних, регіональних, місцевих та інших
територіальних програм, місцевих планів дій, стратегій та інших документів;
2) участь в обговоренні та внесення пропозицій до матеріалів щодо розміщення,
будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища
3) видача відповідних документів на використання природних ресурсів, на навмисне
вивільнення генетично змінених організмів у довкілля, а також на діяльність, яка
пов'язана із забрудненням навколишнього природного середовища, з небезпечними
речовинами, відходами та їх розміщенням
4) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів, участь в
прийнятті рішень щодо витрат, пов'язаних зі здійсненням природоохоронних заходів за
рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища.

11

Затверджене Наказом Мінприроди 18 грудня 2003 року N 168.
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3.1. Участь в обговоренні та внесення пропозицій
до проектів нормативно-правових актів,
у розробці міждержавних, державних, регіональних, місцевих
та інших територіальних програм, місцевих планів дій, стратегій
та інших документів

Право на участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів нормативноправових актів становить необхідну передумову демократичного суспільства. Це право в
Україні майже не дотримується, так як проекти нормативних актів не висвітлюються
широко серед громадян, лише поодинокі проекти нормативних актів можна знайти на
веб-сторінках відповідних міністерств чи Верховної Ради України. Беручи до уваги
досить низький процент громадян, які мають доступ до Інтернету, такий спосіб
забезпечення реалізації права громадян на внесення пропозицій до проектів
нормативно-правових актів є неефективним.
Що стосується обговорення проектів, то вони не відбуваються взагалі, за
поодинокими випадками.
Так, наприклад, проект нового Лісового кодексу України, який передбачає
можливість приватизації земельних ділянок лісового фонду, було затверджено ВРУ 8
лютого 2006 р. та підписано Президентом без попереднього широкого громадського
обговорення цього проекту закону.
На жаль, державні органи не уявляють і не мають нормативно встановленого
механізму проведення обговорення проектів нормативно-правових актів. Ні ВРУ, ні
Президент, ні КМУ не мають відповідних інструкцій чи інших документів, які б
регламентували порядок проведення громадського обговорення проектів нормативноправових актив чи процесу зібрання, обробки та аналізу пропозицій громадян щодо
конкретних проектів.
Часто обговорення проектів нормативно-правових актів відбувається лише в тому
випадку, коли їхньою розробкою займаються або громадські організації, які отримали
грант на розробку та широке коментування певного проекту нормативно-правового акту,
або державні органи в разі наявності активних громадян, які самостійно надсилають свої
коментарі до цих органів, не чекаючи громадського обговорення.
З досвіду ЕПЛ можемо сказати, що іноді навіть проекти нормативно-правових
актів не те, що не розповсюджуються, але й стають недоступними для
громадськості. Так, нам стало відомо із засобів масової інформації про розробку
Міністерством палива та енергетики України проекту Основних напрямків
енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Даною стратегією
передбачається розвиток атомної енергетики України і плани побудувати більше
десятка атомних реакторів, що, звичайно, викликало в нас обурення та занепокоєння.
Тому, у жовтні 2005 року ми звернулися до Мінпаливенерго для отримання копії цього
документу та з вимогою повідомити про процедуру збору коментарів та
громадського обговорення даного документу. Проте, відповіді ми так і не отримали,
тому підготували і направили відповідну позовну заяву до суду. А тим часом 15
березня 2006 року Кабмін схвалив енергетичну стратегію без громадського
обговорення.
15 вересня 2005 року Президент України видав Указ „Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, який спрямований на
налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами
громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, посилення впливу громадськості в процесі
прийняття державних рішень. Були передбачені заходи з проведення до 1-го листопада
2005-го року громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування й оцінки рівня їх взаємодії з громадянами та їх об’єднаннями.
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Цей указ не став набутком широкої громадськості, і про факти проведення
експертної оцінки діяльності органів влади інформація відсутня.
Тому така негативна ситуація з правом громадян на участь в коментуванні проектів
нормативно-правових актів не може вважатися нормальною практикою, – громадянам
треба з цим боротися і виявляти більш активну громадянську позицію, чи звертатися з
цього приводу до суду, чи в іншому порядку вимагати залучення громадян до
коментування найважливіших документів в сфері захисту довкілля.
Необхідно згадати також про залучення громадян і громадськості до
коментування Національних звітів про реалізацію багатосторонніх екологічних угод.
Протягом 2005 р. громадська еколого-правова організація „ЕкоПраво-Київ”12 за
підтримки Програми ООН з охорони навколишнього природного середовища (ЮНЕП)
реалізовувала проект, який мав на меті сприяти залученню громадськості до
підготовки Національних звітів про реалізацію багатосторонніх екологічних угод
(БЕУ), а саме: Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті
рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуської
конвенції); Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; Конвенції про біологічне
різноманіття; Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. Оскільки
громадськість відіграє важливу роль у впровадженні БЕУ, однак існує лише обмежений
досвід залучення громадськості до процесу національного звітування, ЕкоПраво-Київ
та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України намагалися
визначити оптимальні та ефективні шляхи залучення громадськості до підготовки
Національних звітів щодо впровадження БЕУ, що дозволить в подальшому більш
ефективно використовувати цей механізм, а також законодавчо закріпити його.
Проведене у вересні 2005 року в Оргуському інформаційно-тренінговому центрі
Мінприроди України обговорення проекту Третьої національної доповіді України про
виконання Конвенції про біологічне різноманіття та механізм залучення
громадськості й інших зацікавлених осіб до підготовки нацдоповідей за Конвенцією
продемонструвало стурбованість громадськості з приводу стану вирішення цих
питань. Багатьма учасниками підкреслювалась відсутність як державних пріоритетів
у справі збереження біорізноманіття, так і екосистемного підходу до проблеми
використання природних ресурсів і запобігання їх виснаженню.
3.2. Участь в обговоренні та внесення пропозицій до матеріалів
щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища

Одним із найпоширеніших способів реалізувати своє право на участь в обговоренні
та внесення пропозицій до матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції
об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища
є участь громадян у процесі екологічної експертизи.
Реалізації права громадян взяти участь в процесі державної екологічної експертизи
проектів спорудження об’єктів чи видів діяльності, що становлять підвищену екологічну
небезпеку, сприяє публікація в ЗМІ заяви про екологічні наслідки діяльності, що свідчить
про початок процесу проведення державної екологічної експертизи. І хоча випадки
запізнілої публікації заяви досить часті, і такі заяви не містять інформації про мету та
шляхи здійснення інформування громадськості, а також про орган, до якого можна
надіслати свої коментарі й зауваження, про термін проведення експертизи та місце, де
можна ознайомитися з документацією на будівництво, така позитивна тенденція існує, і
публікація заяв дає можливість участі в експертизі принаймні тим громадянам чи
громадським організаціям, які асоціюють таку заяву з початком процесу державної
екологічної експертизи органами Мінприроди чи самим Міністерством.
12

Дивіться докладніше в Інтернеті: http://www.ecopravo.kiev.ua/BEY/index_ua.php
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За останні роки своєї діяльності ЕПЛ подала ряд позовів проти Мінприроди
(управлінь екології та природних ресурсів в областях) про оскарження висновків
державної екологічної експертизи у зв’язку з тим, що Заява про екологічні наслідки
діяльності не була оголошена вчасно або взагалі була відсутня, що становить як
порушення порядку проведення державної екологічної експертизи, так і порушення
права громадськості на участь в експертизі. Це призвело до того, що органи, які
проводять екологічну експертизу, почали слідкувати за публікацією Заяви та залучати
громадськість до коментування матеріалів, які подаються на державну екологічну
експертизу.
У 2005 році Мінприроди двічі надавало громадськості через Оргуський центр
документацію ОВНС по спорудженню ІІ черги каналу Дунай-Чорне море через гирло
Бистре на коментування. Цьому передувала повна закритість процесу громадської
експертизи ТЕО та документації на І чергу каналу Дунай-Чорне море в 2004 році,
відмова в доступі громадськості до документації ОВНС. Одним з недоліків процесу
залучення громадськості до екологічної експертизи є те, що про наявність
документації ОВНС в Оргуському центрі знало обмежене коло громадськості (ті, хто
був в базі даних центру), тому процес коментування цих документів був кволим.
У 2005 році після численних скарг ЕПЛ та інших природоохоронних організацій на
незаконність спорудження газопроводу Ялта-Форос-Севастополь по території
Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника без позитивного висновку
державної екологічної експертизи Мінприроди надало до Оргуського центру
матеріали ОВНС газопроводу на громадське коментування цих матеріалів. ЕПЛ та
ще ряд організацій надіслали свої критичні зауваження щодо такої діяльності та в
результаті Мінприроди винесло негативний висновок державної екологічної
експертизи щодо проекту газопроводу.13
27 травня 2005 року в м. Алмати (Казахстан), відбулась друга зустріч країн, що є
сторонами Оргуської конвенції. Понад 30 країн, які є сторонами Конвенції, прийняли
рішення щодо політичних санкцій проти України в зв’язку із порушенням основних
положень Конвенції в ході будівництва каналу Дунай-Чорне море. У відповідь на скаргу
еколого-правової організації ЕПЛ (Екоправо-Львів) ще в лютому 2005 року Комітет із
дотримання Конвенції визнав порушення Україною її зобов’язань щодо забезпечення
прозорості будівництва, включаючи ігнорування думки громадськості, основних прав
громадян на інформацію та участь в процесі державної екологічної експертизи. 14
У ряді областей активні громадяни беруть участь в процесі державної екологічної
експертизи щодо об’єктів, які їх непокоять (наприклад, спорудження АЗС) у формі
надсилання до управлінь екології своїх зауважень, коментарів, а також колективних заяв,
які відображають ставлення місцевих жителів до даного будівництва.
Отже, у реалізації цього права громадянами та НУО простежуються позитивні
зрушення, а питання щодо їх закріплення в нормальну практику державного органу
залежить в першу чергу від активності самих громадян та рівня їхніх правових знань.
Однією з форм участі громадськості є проведення громадської екологічної експертизи,
проте вона проводиться дуже рідко через певні труднощі з набором експертів, доступом
до необхідної документації для її коментування, часозатратність та через
рекомендаційний характер її висновків.
8 вересня 2005 року було прийнято Закон України “Про порядок прийняття рішень
про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених
для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.”
Статтею 3 цього Закону громадськості відводиться скромна роль радника.
Передбачається, що органи влади різного рівня приймають рішення після проведення
місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) з
13
14
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цього питання. Ураховуючи невизначеність процедури опитування, узвичаєний диктат
чиновництва, можна вважати, що результати такого опитування вагомого значення при
прийнятті рішень не матимуть. Подібна роль громадськості не відповідає завданням
„посилення впливу громадськості в процесі прийняття державних рішень”, на що
спрямований Указ Президента України “Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики”.
3.3. Видача відповідних документів на використання природних ресурсів,
на навмисне вивільнення генетично змінених організмів у довкілля,
на діяльність, яка пов'язана із забрудненням навколишнього природного середовища,
поводженням з небезпечними речовинами, відходами
та їх розміщенням, а також участь в розробці та здійсненні заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного
використання природних ресурсів, участь в прийнятті рішень щодо витрат, пов'язаних зі
здійсненням природоохоронних заходів
за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища.

На жаль, у цій сфері важко навести позитивні приклади такої участі громадськості.
Одним із способів забезпечення участі громадян і громадськості в прийнятті рішень
природоохоронними органами є діяльність громадських рад при управліннях екології в
областях, проте такі ради мають сталий склад і відповідно до участі залучається досить
обмежене коло «своїх» людей та громадських організацій. Такі ради, найчастіше, мають
більший доступ до інформації про діяльність управлінь та процес прийняття ними
рішення і намагаються взяти участь у прийнятті рішень ним у випадку гучних
резонансних справ. Так, відомо, що Мінприроди звітує перед Громадською радою про
використання коштів державного Фонду охорони навколишнього природного
середовища, але громадськість не залучається до самого процесу прийняття конкретних
рішень про розподіл коштів між контрактними заявниками.
Таким чином, стан з дотриманням прав громадян на участь у вирішенні питань, що
мають вплив на довкілля, характеризуються незначними, але позитивними тенденціями
до більш широкого залучення громадян до коментування нормативно-правових актів,
документації з будівництва, тощо. Але реалізація цих прав, у першу чергу, залежить від
активності самих громадян, яку необхідно піднімати через еколого-правову освітою,
поширення позитивного досвіду та вплив на екологічну свідомість.

4. Судовий захист екологічних прав
Для забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, права на доступ
до інформації, участь громадськості в процесі прийняття еколого-значимих рішень чи
реалізації інших екологічних прав необхідний належний та ефективний судовий
контроль, за допомогою якого людина могла би швидко захистити та відновити свої
порушені права.
ЦПК України встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом
своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Так, до суду за
правилами ЦПК можна звертатися за захистом таких порушених прав, як право на
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього
права шкоди, право загального користування природними ресурсами, право власності на
природні ресурси, право на вільний доступ до екологічної інформації, на усунення
небезпеки, створеної внаслідок підприємницької чи іншої діяльності, яка загрожує
здоров’ю особи.
Наприклад, влітку 2005 року ЕПЛ (в якості представника мешканців) ініціювала
процес оскарження висновку державної екологічної експертизи проекту
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будівництва
автомагістралі
Львів-Краковець.15
Відповідно
до
проекту,
автомагістраль проходитиме через територію сіл Завадів і Зашків та повз
водосховище, яке має величезний рекреаційний потенціал. Ширина земляного
полотна під дорогу – близько 30 м, а пропускна спроможність – близько 20 тис
автомобілів на добу. Автотраса віднесена до І категорії доріг, не дивлячись на те,
що під час проведення екологічної експертизи та прийняття інших рішень по
проекту думку громадськості не було враховано. Після чисельних і довготривалих
судових засідань Солом’янський районний суд міста Києва так і не визнав позов
мешканців обґрунтованим і не скасував еколого-важливе рішення, що було
прийняте без врахування думки зацікавленої громадськості.
Але чи можна звертатися до суду у разі вчинення суб’єктом господарювання чи
держорганом порушення природоохоронного законодавства, коли жодне суб’єктивне
право не порушено? Чи може пересічний громадянин оскаржити в суді, наприклад, Указ
Президента, прийнятий з порушенням вимог закону „Про природно-заповідний фонд”,
спираючись на законний інтерес збереження довкілля?
Громадянин Скрильніков Д.В. подав скаргу до Місцевого суду Печерського району
міста Києва про визнання незаконним п. 3 Указу Президента України щодо рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2003 року „Про стан
виконання Указу Президента України від 10 серпня 1998 року N 861 „Про створення
Дунайського біосферного заповідника" та перспективи будівництва судноплавного
шляху Дунай – Чорне море”.16
Як відомо, такі зміни були ініційовані Мінтрансом, який тривалий час, незважаючи
на протести науковців та громадськості, лобіює проект будівництва суднохідного
каналу “Дунай-Чорне море” через зону біосферного заповідника.
На думку скаржника пункт 3 Указу, що оскаржується, було прийнято з порушенням
встановленого законодавством порядку зміни меж, категорії та скасування статусу
територій та об'єктів природно-заповідного фонду і порушує права та інтереси
громадян.
Своє право на звернення до суду громадянин Скрильніков обґрунтовував
порушенням вищевказаним Указом права виключної власності народу України (і його як
одного з представників народу) на землю, її надра, повітряний простір, водні та інші
природні ресурси, її континентального шельфу та виключну (морську) економічну
зону, на території природних заповідників, заповідні зони біосферних заповідників,
землі та інші природні ресурси, надані національним природним паркам.
Також скаржник указував, що даним позовом захищає свій законний інтерес
охорони та збереження природо-заповідних об’єктів та самої природи як першооснови
свого життя та життя суспільства, який порушується зазначеним Указом
Президента України.
Суд, оминувши питання дотримання законодавства при прийнятті Указу,
відмовив у задоволенні скарги, зазначивши, що “з огляду на характер внесених змін до
Указу Президента України від 10 серпня 1998 року, судом не вбачається, що межі,
категорія або статус Дунайського біосферного заповідника будь-яким чином було
змінено” і не вбачає порушень прав, свобод чи законних інтересів заявника
прийняттям цього Указу. Громадянин Скрильніков Д.В. оскаржив це рішення до
апеляційного суду.
Конституційний Суд України у своєму рішенні від 1 грудня 2004 року визначив, що
поняття "охоронюваний законом інтерес", яке вживається в логічно-смисловому
зв'язку з поняттям "права", треба розуміти як прагнення до користування конкретним
матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом
15
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об'єктивного й прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний
дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової
охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать
Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності,
розумності та іншим загальноправовим засадам.
У контексті вищевказаного надзвичайно важливим є положення нового ЦК України,
відповідно до якого діяльність фізичної чи юридичної особи, що призводить до нищення,
псування, забруднення довкілля є незаконною. Кожен моє право вимагати припинення
такої діяльності. Діяльність фізичної чи юридичної особи, яка завдає шкоди довкіллю,
може бути припинена за рішенням суду. Тобто в даному випадку не вимагається, щоб
даною діяльністю порушувалися права конкретної особи, кожний незалежно від того,
стосується це його особисто чи ні, має інтерес збереження довкілля, а відтак, і право
вимагати припинення такої діяльності.
Хоча варто зазначити, що процеси за такими справами надзвичайно складні як
через труднощі із збором доказів, пошуку експертів, що стали б на бік громадськості, так
й через важкість доведення причинного зв’язку між неправомірними діями та шкодою,
заподіяною довкіллю.
На жаль, негативним є й досвід мешканців міста Кривого Рогу, що подавали позови
до промислових підприємств у зв’язку з нанесенням шкоди їхньому здоров’ю шляхом
забруднення довкілля, які були закриті місцевими судами за недоказовістю. Складна
технологія ведення судових справ, як правило, із забарними розглядами стримують
громадян від бажання звертатися до суду з приводу питань, пов’язаних із порушенням
природоохоронного законодавства.
Певна надія на позитивні зрушення в сфері доступу до правосуддя з’явилася із
набранням чинності 1 вересня 2005 року нового процесуального кодексу – кодексу
Адміністративного судочинства України – далі КАСУ, який покликаний захищати права
фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку
суб’єктів владних повноважень.
Новий кодекс хоч і не встановлює пришвидшеної процедури розгляду справ, як
цього вимагає Оргуська Конвенція, але закріплює інші позитивні моменти. Так, обов’язок
доказування в разі пред’явлення фізичною чи юридичною особою позову до суб’єкта
владних повноважень покладається на відповідача, який зобов’язаний довести, що його
дії (наприклад, відмова в наданні інформації) були законними.
Крім того, КАСУ дозволяє позивачам – фізичним і юридичним особам – звертатися
із позовами до суду за власним місцем реєстрації, а не за місцезнаходженням
відповідача (суб’єкта владних повноважень), що безумовно покращує якість доступу до
правосуддя з економічної точки зору.
І на додаток, розмір судового збору за КАСУ встановлений у фіксованому, єдиному,
як для фізичних, так і для юридичних осіб розмірі, і становить лише 3 грн. 40 коп., що
можна вважати мінімальним тарифом для розгляду справи у відповідності до вимог
Конвенції, оскільки сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу
правилами КАСУ не передбачені.
Восени 2005 року за позовом ЕПЛ у суді за правилами адміністративного
судочинства була розглянута справа про визнання дій Санітарно-епідеміологічної
станції Яворівського району Львівської області протиправними та відновлення
порушеного права на інформацію. ЕПЛ оскаржувало відмову СЕС у наданні інформації
про стан дотримання правил під час зберігання відходів на одному із піднаглядних
підприємств. Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що відповідь, дану СЕС, не
можна вважати відповіддю на поставлене запитання, а відтак задовольнив позов ЕПЛ
і в рішенні зобов’язав відповідача надати ЕПЛ у місячний термін запитувану
інформацію в повному обсязі.
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Реальний стан речей на сьогоднішній день показує, що в судах України не існує
спеціальної – більш швидкої чи дешевшої – процедури розгляду такого роду справ.
Позовні заяви, спрямовані на відновлення порушеного права на інформацію,
розглядаються в загальному порядку і оплачуються, як і всі інші немайнові позови.
Важливим є те, що доступ до правосуддя, у відповідності до Оргуської Конвенції, хоч
і застосовується перш за все до вимог щодо доступу до інформації та участі у процесі
прийняття рішень, поширюється і на інші питання. Так, положення щодо доступу до
правосуддя застосовуються і до представників громадськості, які вимагають перегляду
рішень, прийнятих з порушенням внутрішнього екологічного законодавства.17
Так, Конвенція вимагає, щоб представники громадськості, якщо вони відповідають
передбаченим законодавством критеріям, коли такі існують, мали доступ до
адміністративних та судових процедур для оскарження дій та/або бездіяльності
приватних осіб і органів держави, котрі порушують законодавство, що стосується
навколишнього середовища.
Досвід інших країн показує: суди визнають, що будь-яка особа зацікавлена в захисті
довкілля, виходячи із конституційного права на безпечне для життя і здоров’я довкілля
та обов’язку його захищати.18 З огляду на це і в Україні необхідно розвивати і
утверджувати практику розгляду справ в суді за позовами громадян, спрямованих на
захист законного інтересу збереження довкілля.
Оргуська конвенція наділяє НУО набагато ширшою процесуальною правоздатністю,
ніж це передбачено українським законодавством. Так, будь-яка НУО визнається
„зацікавленою громадськістю” у справі, незалежно від того, чи були порушені які-небудь
права самої НУО чи її членів, при умові відповідності НУО наступним умовам:
–
вона має бути визнана в якості НУО у відповідності до національного
законодавства;
- однією зі своїх цілей мати захист довкілля – наприклад у своєму статуті закріпити
положення про те, що захист навколишнього природного середовища є одним із завдань
діяльності організації.19
Користуючись цими положеннями Конвенції, ЕПЛ подавала наприкінці 2005 року
позов про визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи щодо
уточненого проекту будівництва Ташлицької ГАЕС. Даний висновок не зачіпав
безпосередньо права і законні інтереси ЕПЛ чи її членів, але, на думку НУО, був
винесений із величезною кількістю порушень національного природоохоронного
законодавства. Позов був прийнятий Господарським судом Львівської області.
Ще одним зобов’язанням, яке взяла на себе Україна в сфері забезпечення доступу
до правосуддя, є створення механізмів надання допомоги для усунення або
послаблення фінансових чи інших перешкод у доступі до правосуддя. Саме спираючись
на це положення, народні депутати В.Олуйко та В.Новак подали у березні 2005 року до
ВРУ законопроект про внесення доповнення до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито" (щодо доступу громадян до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля) – на розгляд парламенту виносилося питання про звільнення від
сплати державного мита за позовами громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх
здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне
середовище.20 Метою даного документу автори ставили збільшення кількості відповідних
позовів, яка на сьогоднішній день є надзвичайно малою, не дивлячись на величезну

17

Руководство по осуществлению Орхусской конвенции, – ООН, Нью-Йорк и Женева, 2000 год
Выполнение положений Орхусской конвенции в Украине. Пособие для государственных служащих. – Киев,
2004. – с. 103.
19
Выполнение положений Орхусской конвенции в Украине. Пособие для представителей гражданского
общества. – Киев, 2004. – с. 80.
20
Дивіться проект в Інтернеті: http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=23792.
18
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кількість порушень природоохоронного законодавства. На жаль, проект навіть не був
поставлений до порядку денного парламенту.

5. Рекомендації
1. Посилення контрольних функцій державних органів у сфері охорони довкілля,
включаючи значне підвищення розмірів адміністративної відповідальності за
правопорушення в сфері захисту довкілля. Підтримання екологічної безпеки.
2. Розроблення інституційно-організаційних механізмів залучення громадян до участі
в прийнятті рішень, що стосуються довкілля, на рівні як органів державної виконавчої
влади, так і органів місцевого самоврядування, та поширення позитивного досвіду.
3. Широке систематичне інформування громадян про стан довкілля, про діяльність
державних органів та органів місцевого самоврядування та прийняті рішення, які будуть
мати вплив на довкілля.
4. Обов’язковість оголошення Заяви про екологічні наслідки діяльності перед
проведенням екологічної експертизи, залучення громадськості та врахування
громадської думки у висновку екологічної експертизи та недопустимість відмови в
отриманні доступу до матеріалів ОВНС та інших, які подаються на екологічну
експертизу.
Додаток 1.
21
Дані про кількість засуджених осіб за екологічні злочини у 2005 році
Статті КК
України

Кількість засуджених

Види злочинів
ч. 1

ч. 2

ч. 3

ч. 4

ч. 5

ч. 6

1

2

3

4

5

6

Злочини за Кримінальним кодексом України 2001 року
236

Порушення правил екологічної безпеки

0

0

0

0

0

0

237

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного
забруднення

0

0

0

0

0

0

238

Приховування або перекручування відомостей про
екологічний стан або захворюваність населення

0

0

0

0

0

0

239

Забруднення або псування земель

2

1

0

0

0

0

240

Порушення правил охорони надр

122

1

0

0

0

0

241

Забруднення атмосферного повітря

0

0

0

0

0

0

242

Порушення правил охорони вод

0

0

0

0

0

0

243

Забруднення моря

0

0

0

0

0

0

244

Порушення законодавства про континентальний шельф
України

0

0

0

0

0

0

245

Знищення або пошкодження лісових масивів

1

0

0

0

0

0

21

Дані Державної судової адміністрації України.
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Статті КК
України

Кількість засуджених

Види злочинів
ч. 1

ч. 2

ч. 3

ч. 4

ч. 5

ч. 6

1

2

3

4

5

6

307

0

0

0

0

0

246

Незаконна порубка лісу

247

Порушення законодавства про захист рослин

0

0

0

0

0

0

248

Незаконне полювання

16

15

0

0

0

0

249

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним
добувним промислом

276

40

0

0

0

0

250

Проведення вибухових робіт з порушенням правил
охорони рибних запасів

0

0

0

0

0

0

251

Порушення ветеринарних правил

0

0

0

0

0

0

252

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих
під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного
фонду

2

0

0

0

0

0

253

Проектування чи експлуатація споруд без систем
захисту довкілля

0

0

0

0

0

0

254

Без господарське використання земель

2

0

0

0

0

0

261

Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять
підвищену небезпеку для оточення

0

0

0

0

0

0

265

Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами

9

0

0

0

0

0

266

Погроза
вчинити
викрадання
радіоактивні матеріали

0

0

0

0

0

0

274

Порушення правил ядерної та радіаційної безпеки

0

0

0

0

0

0

326

Порушення правил поводження з мікробіологічними або
іншими біологічними агентами чи токсинами

0

0

0

0

0

0

327

Заготівля, перероблення або збут радіоактивно
забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

0

0

0

0

0

0

414

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із
речовинами і предметами, що становлять підвищену
небезпеку для оточення

2

1

3

0

0

0

439

Застосування зброї масового знищення

0

0

0

0

0

0

440

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут,
транспортування зброї масового знищення

0

0

0

0

0

0

441

Екоцид

0

0

0

0

0

0

0

0

0

або

використати

Злочини за Кримінальним кодексом України 1960 року
228-3
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Розкрадання радіоактивних матеріалів

1

0

XIII. Права дитини

1

1. Деякі загальні проблеми
Цей розділ є оглядом лише деяких проблем, пов’язаних зі станом дотримання прав
дитини в Україні. Діяльність неурядових організацій щодо проведення моніторингу
дотримання прав дитини ще не має системного досвіду. Наведена інформація є
висновком зібраних даних різних громадських організацій, що працюють у сфері захисту
прав дитини або здійснюють соціальну підтримку сім’ї та дітей.
До цього часу більш поширеною практикою використання громадського контролю в
сфері захисту прав дитини була діяльність коаліцій громадських організацій з підготовки
альтернативних звітів до Комітету ООН з прав дитини. Конвенція ООН про права дитини
є основним документом, що визначає правові стандарти в сфері захисту прав дитини.
Конвенція була ратифікована Україною 27 лютого 1991 року і набула чинності для
України 27 вересня 1991 року. На відміну від попередніх Декларацій, Конвенція про
права дитини є обов’язковим документом для виконання державами, що його
ратифікували і має механізм контролю. Цей механізм полягає в тому, що в Женеві
працює Комітет з прав дитини – група експертів із 10 осіб, що розглядає періодичні
доповіді урядів про виконання положень Конвенції.
Сучасне законодавство України та відповідні державні програми декларують широкі
гарантії захисту та розвитку дитини. Втім, будь-яка діяльність у цій сфері повинна
ґрунтуватися на загальному дотриманні прав людини та прав дитини, чого, на жаль, не
відбувається. Це підтверджують й рекомендації Комітету ООН з прав дитини щодо
періодичної доповіді України:
„...Комітет залишається занепокоєним тим, що державна молодіжна політика,
яка охоплює соціальну допомогу, охорону здоров’я.... та захист дитини, не базується
на основі прав дитини та не охоплює всіх прав, що містить Конвенція.”2
11 липня 2005 року Президентом України було видано Указ «Про першочергові
заходи щодо захисту прав дітей», а 2006 рік в Україні оголошено роком прав дитини.
Ситуація з правами дитини в Україні все більше підпадає під увагу держави, однак
небезпека декларативності намірів залишається. Адже на сьогодні держава, декларуючи
системні зміни, не звертає увагу на виконання елементарних завдань і важко йде на
співпрацю з громадськістю. Наприклад, досі залишаються недоступними для
громадськості тексти державних доповідей до Комітету ООН з прав дитини. Вони
існують, але широкого їх розповсюдження не було. Існує лише неофіційний переклад
українською мовою. Також важкодоступним є текст Рекомендацій Комітету ООН з прав
1

Підготовлено Сергієм Буровим, Громадська організація М’АРТ (м. Чернігів). Із детальнішою інформацією про
окремі аспекти дотримання прав дитини в Україні, задокументованою інформацією можна ознайомитись з існуючих
або тих, що готуються, доповідей громадських організацій. Не втратили своєї актуальності доповіді: «Права людини
в школах України» (Севастопольська Правозахисна Група, 2001 р.), «Права людини в дитячих будинках сімейного
типу України» (Харківська міська організація міжнародної організації «Жіноча громада», 2004 р.), «Права людини в
дитячих медичних закладах та дитячих психіатричних лікарнях України» (Громадська організація М’АРТ, 2004 р.).
Готуються доповіді: «Права людини в школах-інтернатах України» (Регіональний благодійний фонд «Резонанс», м.
Львів та Громадська організація М’АРТ, м. Чернігів), «Підлітки на вулиці: моніторинг сучасного стану проблеми,
аналіз державного забезпечення прав самоорганізованої дитини» (Міжнародне товариство прав людини –
Українська секція. Комітет сприяння захисту прав дитини).
2
«Розгляд доповідей, які подаються державами-сторонами відповідно до статті 44 Конвенції», CRC/C/15/Add.
191, 2002 р., Розділ D 4.
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дитини щодо другої періодичної доповідь України. Разом з тим, ратифікувавши
Конвенцію ООН з прав дитини, держава взяла на себе зобов’язання широко
розповсюджувати, зокрема, і тексти цих документів.
Державна програма адаптації законодавства України до законодавства ЄС визначає
«пріоритетним» законодавство стосовно щодо прав дитини3. Однак процес
імплементації міжнародних стандартів до українського законодавства по багатьох
пунктах зупинився в 2003 році. Підписано 15 травня 2003 р., але не ратифіковано
Конвенцію Ради Європи про контакт з дітьми. Не ратифіковано Європейську Конвенцію
про здійснення прав дітей. Хоча за даними Міністерства юстиції цей документ є серед
документів, які опрацьовані з метою підготовки до ратифікації підписаних документів
Ради Європи ще у 2002-2003 рр.4
Проблемою залишаються процедурні механізми захисту прав дитини. Існуюча
система державних інституцій, які працюють в інтересах дітей є дуже розгалуженою, але
не скоординованою. Досі відсутні спеціалізовані суди (ювенальна юстиція), відсутній
інститут Уповноваженого з прав дитини. Інститут Уповноваженого з прав людини, у свою
чергу, не має чітких повноважень щодо захисту прав дитини.
Окремо слід відзначити проблему безпритульних дітей, котрі часто насправді живуть
самоорганізовано поза будь-якими соціальними державними установами. На сьогодні,
безпритульні діти5, фактично, не мають чітко визначеного правового статусу, а тому
позбавлені певних прав. Волевиявлення дитини, міркування стосовно свого статусу та
своєї подальшої долі, її бажання на певний термін у тій чи іншій формі відстрочити
процес інтенсивної соціалізації (наприклад, повернення у місце постійного проживання
батьків чи законних опікунів) не мають юридичного підґрунтя, а тому не знаходять відгуку
у представників державних структур, зокрема, органів МВС.6
Відповідно до даних МВС у 2005 році до органів внутрішніх справ доставлено понад
27 тисяч дітей, що займалися бродяжництвом та жебрацтвом. Водночас, на думку МВС,
кількість притулків в державі (93) сьогодні недостатня, непоодинокі випадки, коли вони
перевантажені. МВС було обстежено понад 30 тис. неблагополучних сімей і на
профілактичні обліки поставлено 10,2 тис. таких сімей.
За невиконання батьками та особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей
до адміністративної відповідальності притягнуто 22,5 тис. осіб. Складено та направлено
до суду 3,5 тис. матеріалів щодо позбавлення батьківських прав, більшість з яких вже
задоволено судами.
Упродовж 2005 року до органів внутрішніх справ надійшло майже 7,5 тис. заяв про
зникнення дітей. Залишаються нерозшуканими 279 дітей, з них 40 – більше року.
Третина нерозшуканих дітей – вихованці навчально-виховних закладів. Основні причини
самовільного їх залишення – непрофесійність вихователів та керівників закладів,
байдужість, жорстокість та насильство з їх боку стосовно дітей.7

3

Про
програму
адаптації
дивіться
на
офіційному
сайті
Мін’юсту:
http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=2039&sid=about_int_adapt
4
Офіційний сайт Мін’юсту: http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=201&sid=about_int_2
5
Саме так визначаються такі діти відповідно до термінології законодавства.
6
„Звіт про дотримання прав самоорганізованих дітей”, Міжнародне товариство прав людини – Українська Секція.
К., 2006.
7
Криміногенна ситуація в Україні у 2005 році. Повідомлення Департаменту зв’язків з громадськістю МВС від 24
січня 2006 року. Доступно на офіційному сайті Департаменту: http://mvsinfo.gov.ua.
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2. Свобода від принижуючого гідність
поводження чи покарання
«У дитячому будинку б’ють вихованців», - так починається повідомлення, що було
розміщено на інформаційному Інтернет-порталі УГСПЛ 6 грудня 2005 року у розділі
«Катування та нелюдське поводження» і яке ми наводимо далі:
«Вихователі славутського дитячого будинку "Затишок" закривали дітей у льох,
били їх, а також сідали вихованцям на голову, якщо вони не хотіли спати в денний час.
У побиттях брав участь черговий міліціонер. Про це повідомили члени об'єднання
«Борці за справедливість». (…) Директор дитбудинку Лариса Рачунь карала
грошовими штрафами педагогів, які розголошували випадки катування малолітніх.
Зараз її звільнили з роботи, а вихователям оголосили догани. Славутська міжрайонна
прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення педагогами
службових повноважень».8
„На початку нинішнього [2005] року Миколаївщина „засвітилася” дюжиною офіційно
зареєстрованих випадків побиття дітей. Їх виховують штурханами на вулиці, в сім’ї і,
що найганебніше, - в державних закладах, які покликані охороняти свободу, особисту
недоторканність і достоїнство дитини... Український інститут соціальних
досліджень дійшов висновку, що кожен другий (!) вихованець інтернатів стикався з
порушенням його прав, тобто був принижений, ображений, а то і побитий...”9
Стаття 19 Конвенції про права дитини ООН наголошує, що „...держави-учасниці
вживають усіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітницьких
заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства,
образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та
експлуатації”.
Виходячи з особливих потреб дитини, Конвенція про права дитини ООН має
досить велику кількість статтей, що забороняють будь-які форми насильства. Стаття
37 Конвенції забороняє катування або інші жорстокі або принижуючі гідність види
поводження або покарання. Стаття 32 Конвенції забороняє економічну експлуатацію
дитини в тому числі „...виконання будь-якої роботи, що представляє небезпеку для її
здоров’я і фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку.”
Стаття 33 захищає дитину від незаконного вживання наркотичних засобів та
психотропних речовин, а також від їх залучення до виробництва таких речовин і
торгівлі ними. Стаття 34 захищає дитину від сексуальної експлуатації і сексуальних
розбещень, включаючи проституцію і порнографію. Стаття 35 зобов’язує держави
докладати всіх зусиль для попередження викрадення дітей, торгівлі дітьми та їх
контрабанди. Захист від усіх інших форм експлуатації, що завдають шкоду будь-якому
аспекту добробуту дитини, проголошує стаття 36 Конвенції. Стаття 39 Конвенції
накладає на державу позитивний обов’язок уживати « (…) всіх необхідних заходів для
сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини,
яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи
будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження,
покарання (…)».
Шкільна дисципліна, відповідно до статті 28 Конвенції про права дитини ООН має
забезпечуватись методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини та
відповідно до Конвенції.
Указані нормативні положення відображені як у законодавчих, так і в підзаконних
нормативних актах України. Забороняє будь-яке насильство над дитиною і стаття 52
8
9

Сайт УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua (посилання у статті на джерело: www.prima-news.ru)
Олена Івашко, Іван Ілляш. Миколаїв. Газета „Голос України” № 1108 за 11 серпня 2005 року.
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Конституції України, а стаття 10 Закону України „Про охорону дитинства” закріплює
право дитини на захист від усіх форм насильства.
Крім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 364р затверджена Концепція запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей на
виконання ст. 3 Конвенції 182 Міжнародної організації праці “Про заборону та негайні дії
щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці".
Існує Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження
з дітьми або реальної загрози його вчинення, який затверджений Наказом Державного
комітету України в справах сім'ї та молоді, Міністерством внутрішніх справ України,
Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров'я України №
5/34/24/11 від 16 січня 2004, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2004
р. за № 99/8698.
Важливою є практика Європейського суду з прав людини в контексті цієї проблеми:
«До даного часу Європейський суд не осудив однозначно застосування всіх видів
тілесних покарань, але одночасно, також, не постановив, що яка-небудь форма
фізичного насильства є допустимою. У світлі статті 3 Європейської Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод» («Нікого не може бути піддано катуванню або
нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню») рішення
суду стосовно застосування фізичних покарань, як то в приватних школах, так і вдома
(справа «А. проти Великобританії», 1998 р.), є ключовими, тому що однозначно
стверджують відповідальність держави за захист від насильства більш слабких осіб,
якими є також діти, як вдома, так і в будь-якому іншому місці. Суттєвим є також той факт,
що Суд розпочав посилатись у своїх рішеннях на Конвенцію про права дитини ООН. У
справі «А. проти Великобританії» Суд посилається безпосередньо на статтю 37, що
також, як і стаття 3 Європейської конвенції, покладає на державу обов’язок захисту від
нелюдського та принижуючого гідність поводження або покарання, і на статтю 19, яка
рекомендує державам здійснювати захист дітей, які перебувають під опікою батьків або
інших осіб, від «усіх форм фізичного та психічного насильства». Внаслідок рішень Комісії
і Суду стосовно застосування фізичних покарань в англійських школах уряд
Великобританії був змушений увести заборону на застосування фізичних покарань у
державних освітніх установах (діє з 1987 року). У 1999 році заборона була поширена
також на приватні установи»10.
Насильство над дітьми в сім’ї, у закладах освіти й охорони здоров’я, кримінальновиконавчій системі, на жаль, залишається проблемою для України. Ситуація
ускладнюється тим, що випадки жорстокого поводження, насильства щодо дітей, дуже
важко виявити. Діти рідко наважуються зізнатись, що стали об’єктом насильства. У
багатьох випадках діти можуть сприймати погане поводження за нормальне явище,
особливо, якщо вони із самого народження виховувались в подібній атмосфері. Важко й
майже неможливо відстежити факти насильства в сім’ї.
На існування проблеми наголошує й Комітет ООН з прав дитини у своїх
рекомендаціях Україні:
«(…) 35. Комітет також занепокоєний скаргами, що продовжують надходити від
дітей, зокрема, дітей ромів (циган), щодо жорстокого поводження та катування з
боку працівників правоохоронної системи, та тим, що ці скарги не розслідуються
незалежним органом.
36. Комітет рекомендує державі-стороні:
(…) b) Реагувати на заяви, які звинувачують у катуванні та інших жорстоких,
нелюдських або принижуючих гідність видах поводження чи покарання дітей;
10

Ельжбета Чиж, Гельсінська Фундація Прав Людини (Варшава, Польща), - Надхи, Варшава, 2003 р.
Неофіційний переклад з російськомовного видання.
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(…) d) Ужити негайних заходів щодо припинення міліцейського насильства щодо
дітей, які належать до національних меншин, зокрема, ромів (циган), та подолати
безкарність, яка домінує в цих актах насильства;
е) Ужити всіх законодавчих заходів щодо заборони катування та інших жорстоких,
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання;
f) Забезпечити догляд, реабілітацію, реінтеграцію та компенсацію жертвам»11
Процедур захисту дитини від жорстокого, або такого, що принижує гідність
поводження, не вистачає, або вони не працюють на практиці.
Так, наприклад, практично не діє Порядок звернень та повідомлень з приводу
жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення. Про цей документ,
зазвичай, не знають або не розуміють його важливості й відповідної власної
відповідальності педагогічні працівники, медичний персонал дитячих лікарень та
відділень дитячих лікарень, працівники правоохоронних органів та інші представники
професійних груп, які працюють в інтересах дітей. Фактично, за цим нормативним актом,
якщо до будь-кого з працівників органів внутрішніх справ, органів та закладів освіти,
охорони здоров’я, управлінь у справах сім’ї та молоді, центрів служб для молоді
звернулась дитина з приводу жорстокого поводження з нею, то особа, до якої
звернулась дитина (державний посадовець, лікар, учитель, вихователь, працівник
соціальної служби, міліції й т. п.), зобов’язана оформити письмово звернення дитини й
передати його до відповідного територіального підрозділу Служби в справах
неповнолітніх протягом однієї доби з моменту отримання звернення (повідомлення).
Україна – одна з небагатьох держав, законодавство яких має норму, що прямо
забороняє тілесні (фізичні) покарання: « ...фізичне покарання батьками
(усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх
дітей та підопічних не допускається»12.
Подібні норми існують ще у п’ятьох європейських країнах: «…Вперше така норма
була прийнята у Швеції (1979 р.), потім у Фінляндії (1984 р.), Данії (1986 р.), Норвегії
(1987 р.), Австрії (1989 р.). Відповідне положення шведського Сімейного кодексу
проголошує: «Діти мають право на піклування, безпеку й відповідне виховання. У
відносинах з дітьми необхідно проявляти повагу до особистості й індивідуальності.
Дітей не можна піддавати фізичним покаранням або іншим видам жорстокого
поводження». Важко сказати, як така норма діє на практиці. Однак, слід відмітити, що в
Швеції більшість проблем вирішується на рівні соціального і психологічного втручання.
Суд вирішує лише спірні справи, і такі, що є виключенням із загального правила.
Шведи вважають, що такий правовий припис допоміг у навчанні суспільства. У 1965
році 53% дорослих, з якими проводили дослідження, вважали, що фізичні покарання
необхідні і покликані допомогти правильно виховати дитину. У 1994 році 89% опитаних
були проти всіляких фізичних покарань. Потрібно, однак, відмітити, що в Швеції
проводилась широка просвітницька кампанія, і не тільки в засобах масової інформації,
що в значно більшій мірі, ніж правова норма, мало можливість вплинути на зміну
соціальних установок і свідомість, що побиття дітей є поведінкою, яка не має суспільного
схвалення».13
В Україні такої широкої просвітницької кампанії не проводилось, і ця норма
залишається важко виконуваною, адже «…переслідування батьків, які застосовують
фізичні покарання, за умови, зрозуміло, що вони не є катуваннями... було б важко
здійснюваним, а можливі санкції повинні були б стосуватися також дітей… і можливість
11

«Розгляд доповідей, які подаються державами-сторонами відповідно до статті 44 Конвенції», CRC/C/15/Add.
191, 2002 р., Розділ D 4.
12
Стаття 289 Цивільного кодексу України.
13
Ельжбета Чиж, Гельсінська Фундація Прав Людини (Варшава, Польща), - Надхи, Варшава, 2003 р.
Неофіційний переклад з російськомовного видання.
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такого втручання у сімейне життя могла б у результаті спричинити більше шкоди, ніж
декілька ляпанців…»14. Інша річ, коли мова йде про жорстоке поводження і катування,
що є злочином у світлі кримінального права. Хоча і тут прикладів практично не має.
Існує тенденція відправлення вихованців шкіл-інтернатів до психіатричної лікарні.
Дослідження проблеми довели, що в більшості випадків таким дітям потрібна
психологічна допомога. Більшість шкіл-інтернатів не мають можливості здійснити
повноцінну психологічну допомогу, відправляють дітей на лікування до психіатричної
лікарні. Втім, навіть у кращому випадку (якщо педагогічні працівники не надають
таким діям статус покарання, лікарі не встановлюють діагноз), дитина сприймає це,
як покарання, зазнає серйозних психічних страждань.

3. Право на повагу до особистого життя
У ході моніторингів «Права людини в школах інтернатах України» та «Права людини
в дитячих будинках сімейного типу України»15 були встановлені факти багатьох
порушень права дитини на повагу до особистого життя. Найголовнішими із них є
практика огляду особистих речей у присутності інших або у відсутності власників
особистих речей, перегляд кореспонденції, публічне обговорення особистих проблем і
сімейних справ, умови проживання, що порушують можливість приватності (спальні
кімнати з прозорими скляними стінами, відсутність інтимності під час гігієнічних процедур
і т.п.).
Проблемою є конфіденційність приватної медичної інформації в умовах сучасної
школи. Зазвичай у шкільному журналі, який є доступним для учнів, батьків, інших
учителів є листок здоров’я, що містить медичні діагнози усіх учнів класу.
Протягом 2005 року ситуація практично не змінилася.

4. Право на інформацію та право знати свої права
Серйозною проблемою є низький рівень поінформованості дітей, їх батьків або
законних представників щодо прав дитини.
За законодавством України, держава, гарантуючи право на інформацію, зобов’язана
створювати умови для вільного доступу до інформації.
У контексті міжнародного права, право на інформацію про свої права є особливим
родом права на інформацію. Стаття 42 Конвенції про права дитини ООН зазначає:
„Держави-учасниці зобов’язуються, використовуючи належні та дієві засоби, широко
інформувати про принципи і положення Конвенції як дорослих, так і дітей”. Відповідно до
Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи16 про Європейську стратегію
стосовно дітей: „... Комітет міністрів має наполегливо зобов’язати держави...
інформувати дітей, а також їхніх батьків про права дітей шляхом широкої публікації та
поширення тексту Конвенції про права дитини всіма доступними засобами, у тому числі
через засоби масової інформації, та введення предмету про права й обов’язки дітей до
шкільних програм, починаючи з початкового рівня... інформувати дітей про доступні для
них засоби та прийоми у випадку порушення їхніх основних прав...”
Сучасна українська школа дуже обмежена в можливостях забезпечити достатній
рівень освіти щодо прав людини. Майже відсутня інформація просвітницького характеру
щодо прав людини, прав дитини в українських мас-медіа.
14

Там же.
Дивіться докладніше „Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій”. К.: Фоліо, 2005.
Доступна на сайті www.helsinki.org.ua.
16
Рекомендація № 1286, прийнята на черговій сесії 1996 року.
15
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Рівень публічної освіти в сфері прав людини в Україні залишається досить низьким
та таким, що вимагає серйозних змін. Відсутня цілісність освіти в сфері прав людини в
системі шкіл та вищих навчальних закладів. Існує єдина програма з викладання прав
людини для 10-11 класів шкіл для варіативної частини навчальних планів. Ця програма
майже не використовується. Компоненти різних предметів („Основи правознавства”,
„Практичне право”, „Громадянська освіта”), пов’язані з навчанням правам людини, не
створюють цілісної системи навчання. До того ж, за винятком „Основ правознавства”, ці
предмети не є обов’язковими для викладання й рідко обираються для навчальних планів
шкіл. Правам людини зазвичай навчають через природу конфліктів, у контексті
первинності обов’язків громадянина перед правами людини, у контексті загального
права, ніж через систему загальнолюдських цінностей, механізмів захисту та безпеки.
Велика кількість викладачів, гарно володіючи теоретичним матеріалом, мають прогалини
в методиці навчання правам людини.
Статут навчального, медичного або іншого закладу, у якому певний час перебуває
дитина, є не тільки документом, що визначає статус юридичної особи, але покликаний
бути дієвим механізмом попередження і подолання можливих конфліктних ситуацій.
Інформація, яку містить Статут, безпосередньо стосується дитини (учня, пацієнта,
вихованця і т.п.), тому він повинний бути доступним для дитини та для батьків або
опікунів, осіб, які представляють інтереси дитини. Це передбачено й законодавством
України. Втім, практика є такою, що положення Статуту в багатьох випадках не є
доступними для дітей, батьків або опікунів. У більшості закладів статут грає роль
документу, що визначає лише юридичний статус закладу.
Суттєвим недоліком є той факт, що законодавство України, гарантуючи право на
інформацію, зокрема, для дітей, і особливо доступ до такої інформації, що сприяє
соціальному, духовному та моральному благополуччю, здоровому фізичному та
психічному розвиткові дитини – не визначає тих, через кого держава здійснює дану
свою функцію. Особливо така ситуація із законодавством стосується системи охорони
здоров’я. Однак відсутність таких норм не знімає відповідальності з державних органів
та посадових осіб надавати інформацію про внутрішні норми закладу, оскільки ці
норми є такою інформацією, що впливає на здоров’я та благополуччя дитини.
Для системи охорони здоров’я характерними є проблеми доступності форми
надання інформації, доступ до інформації, що може завдати шкоди дитині, захисту
дитини від інформації, що може зашкодити її здоров’ю та благополуччю,
конфіденційності медичної інформації. Хоча законодавство України регламентує усі ці
питання, однак на практиці ці норми часто не дотримуються. У цьому контексті слід
сказати, що проблемою є низький рівень знань медичних працівників щодо правових
стандартів надання медичної допомоги.
Дітей, вік яких уже дозволяє орієнтуватись у своєму становищі, зазвичай не
інформують про розгляд їхнього питання щодо опіки.
Неповнолітні рідко мають можливість ознайомитись зі своєю справою в суді, не
завжди інформуються про хід процесу і належні їм процесуальні права.

5. Право на освіту
„Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при виконанні будь-яких
функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, поважає право батьків
забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до своїх релігійних і світоглядних
переконань”, - зазначено в статті 2 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав та
основних свобод.
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Право на освіту закріплене статтями 28 та 29 (цілі освіти) Конвенції про права
дитини ООН. Стаття 31 Конвенції про права дитини ООН зазначає, що дитина має право
на відпочинок, дозвілля та участь у культурному та творчому житті.
Стаття 53 Конституції України та стаття 19 Закону України „Про охорону дитинства”,
прийнятого у 2001 році, гарантують кожному право на освіту. Більш детально питання
освіти регулюються Законом України „Про освіту” (1991 р.), Законом України „Про
загальну середню освіту” (1999 р.), Законом України „Про дошкільну освіту”.
Відповідно до статті 28 Конвенції ООН про права дитини „...Держави-учасниці
вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню кількості учнів,
які залишили школу”.
Відповідно до пункту 3 статті 37 Закону України „Про освіту”: „... Для дітей, які
потребують тривалого лікування, створюються дошкільні заклади освіти, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати, дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми
проводяться також у лікарнях, санаторіях, удома ....”.
Проте, незважаючи на позитивну динаміку, за статистичними даними, понад 20
тис. дітей не відвідують школу. Найгостріша ситуація в Дніпропетровській,
Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Харківській областях
та Автономній Республіці Крим.
Проблемним є доступ до дошкільної освіти в сільській місцевості. Розширенню
доступу до освіти сприятиме, серед іншого, налагодження регулярного підвезення дітей
до навчальних закладів. На сьогодні у сільській місцевості організованим підвезенням
забезпечено 83% учнів із числа тих, які цього потребують (таких у країні 257 тис. учнів).
Серйозною проблемою в Україні є повна реалізація обов’язкового навчання дітей, які
мають психічні розлади, фізично неповноцінних дітей (дітей інвалідів). Індивідуальний
підхід, який декларується, в багатьох випадках не працює. Фактом є те, що сучасна
школа не має реальних можливостей організовувати навчання таких дітей на базі
закладу. Для цього не існує й не передбачено спеціального персоналу. Педагоги також
на практиці не готові до організації навчально-виховного процесу, побудови атмосфери
толерантності в шкільному колективі в таких умовах, коли б діти-інваліди, які мають
названі проблеми, навчалися в колективі звичайної школи.
Майже не працює й система індивідуального навчання на дому. У кращому випадку
школа обмежується тим, що дитина просто періодично здає заліки, до яких її власними
зусиллями готують батьки. Системою є, взагалі, відмова проводити будь-яке навчання
навіть на дому. Поширеною є практика такої відмови за причиною, що стан дитини є
таким, що вона «не піддається навчанню». Позитивним залишається те, що жодних
законних підстав для такого висновку не існує. Сам факт такого висновку є грубим
порушенням законодавства України й брутальним порушенням прав людини. На
сьогодні не існує спеціальних програм, практично немає фахівців підготовлених для
індивідуального навчання дітей, які мають вади розвитку, відсутнє відповідне
фінансування. Єдина можливість для таких дітей – спеціалізовані державні заклади.
Таким чином, державою не створені умови для соціальної інтеграції дітей, які мають
вади розвитку, вони часто змушені виховуватись поза сім’єю, що є значним обмеженням
їхніх прав без будь-яких розумних на те підстав.
Немає жодного нормативного документу щодо організації процесу навчання в
лікувальному закладі. Існує лише Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня
2002 р. № 732, що затверджує „Положення про індивідуальну форму навчання”.
Відповідно до п. 1.7. даного Положення, право на індивідуальне навчання мають учні, які
за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад. Однак індивідуальна
форма навчання не передбачає проведення навчальних занять на базі лікувального
закладу: „... Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування у
лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за
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розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного місцевим органом
управління освітою, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до
лікувального закладу. При наявності у групі 5 і більше осіб навчання здійснюється за
груповою формою (у міру потреби протягом навчального року) ...”17
Проблемою залишається незадовільна матеріальна база загальноосвітніх
навчальних закладів. Заяви державних посадовців про те, що кожен учень сьогодні
забезпечений підручниками, не відповідають дійсності. Держава не здійснює належний
контроль за процесом підготовки та реального стану забезпечення шкіл матеріальною
базою. Головні важелі такого контролю припадають переважно на самі навчальні
заклади, у той час коли частина передбаченої матеріальної бази «зникає», не
потрапляючи до навчальних закладів.
Доступність освіти в Україні великою мірою залежить від економічного становища
батьків. У свою чергу, держава взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення
обов’язкової загальної середньої освіти на рівні конституційного права.
Складовою проблеми є авторитет педагогічних працівників, які працюють в умовах,
що у свою чергу не сприяють якості надання освітніх послуг. Дуже мало уваги
приділяється навчанню педагогічних працівників правам дитини, підготовці спеціалістів,
які здатні працювати з дітьми, що мають вади розвитку. Надмірні навантаження
педагогів знижують не тільки якість освіти, але й рівень безпеки дитини.
У своєму ставленні до праці педагогічних працівників в Україні створена абсурдна
ситуація, яка виглядає так, ніби держава не довіряє сама собі. Контролюючи й
здійснюючи підготовку педагогічних кадрів, їх кваліфікація водночас ставиться під сумнів,
ураховуючи обмеженість педагогів у самостійному виборі форм і методів навчання.
Зокрема, вибір підручників залишається досить обмеженим. Одночасне існування
державних стандартів загальної середньої освіти, відповідальності педагогічних
працівників та державної «цензури» у механізмі затвердження підручників і навчальних
посібників («рекомендовано» або «допущено» Міністерством освіти і науки) створюють
перешкоди для використання, появи та вибору альтернативних підручників і ґрунт для
корупційних дій державних чиновників.
Діти, які потрапляють до приватних притулків, не можуть відвідувати школу довгий
час, оскільки відсутність визначеного чіткого правового статусу не дозволяє школі
прийняти на навчання дитину. У свою чергу, збір документів, необхідних для визначення
цього правового статусу дитини, передбачених законодавством, є тривалою
процедурою. Як правило, цю процедуру на практиці майже неможливо здійснити у
встановлені законом строки.

17

Пункт 2.2. Наказу Міністерства освіти і науки України №732 від 20 грудня 2002 року.
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6. Право дітей, позбавлених можливості виховуватись
в натуральній сім’ї, на опіку в прийомних сім’ях
та в закладах сімейного типу
У 2004 році в Україні було створено коаліцію громадських організацій, що працюють
в інтересах дітей, до якої увійшли представництва Міжнародної благодійної організації
„Надія та житло в Україні”, „Кожній дитини” та Християнський дитячий фонд.
Цими організаціями був адаптований та запроваджений в Україні кращий досвід
зарубіжних країн, відпрацьовано ряд нових моделей та технологій соціальної роботи із
сім’ями та дітьми, а саме:
створені моделі роботи з кризовими сім’ями щодо реабілітації їх батьківських
функцій;
впроваджені моделі попередження відмов матерів від новонароджених дітей;
створені центри «Мати і дитина разом» в Херсонський, Київський та
Чернігівський областях;
здійснюються підготовка, створення та супровід прийомних сімей;
підтримується створення дитячих будинків сімейного типу;
ініціюється залучення місцевих громад до надання соціальних послуг дітям та
сім’ям;
впроваджено модель реінтеграції вихованців інтернатних закладів у біологічну
родину.
Одним
з
важливих
доробків
діяльності
громадських
організацій
є
розроблені/адаптовані та апробовані програми підготовки прийомних батьків та
вихователів дитячих будинків сімейного типу, які запроваджуються Християнським
дитячим фондом, організацією „Надія та житло для дітей”, а також організацією
„Сонячне світло”. Уже протягом декількох років, не дивлячись на відсутність
державних стандартів та програм, ці організації активно працюють у напрямку
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської
опіки.
У лютому 2006 року Міністерством України в справах сім’ї, молоді та спорту,
Державною соціальною службою в справах сім’ї, дітей та молоді та Інститутом
проблем сім’ї та молоді розпочато прискореними темпами проведення тренінгів для
тренерів з підготовки потенційних прийомних батьків і розробки Національної
програми з підготовки прийомних батьків без урахування напрацьованого протягом
останніх років досвіду та ресурсів українських НДО в даній сфері.
Серед потенційних тренерів для прийомних батьків, підготовку яких з „нуля”
розпочали Міністерство та Інститут, дуже обмежена кількість тих, хто має взагалі
досвід як проведення тренінгів, так і безпосередній досвід роботи з прийомними
батьками. Це при тому, що вищезазначені громадські організації у своїй сукупності
об’єднують понад 100 кваліфікованих тренерів та фахівців, які спеціалізуються саме
в роботі з прийомними батьками, батьками-вихователями, дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківської опіки.
Таким чином, можна констатувати факт, що замість того, щоб залучати існуючий
потенціал, ресурси та досвід громадських організацій, відбувається „розбазарювання”
державного бюджету. Відбувається повне ігнорування діяльності громадських
організацій у цій сфері з боку держави. На сьогоднішній день діяльність Міністерства
демонструє його незацікавленість у співпраці з громадськими організаціями (проте,
як завдяки лобіюванню саме громадських організацій в Україні відбувся рух у
напряму реформування державної системи опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківської опіки). Але, саме найгірше, що постраждають в першу чергу від дій
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держави саме діти, оскільки погоня за показниками, як свідчить досвід, лише наносить
чергову травму дітям, що вже знаходяться в кризовому стані.
Іншим прикладом „сприятливих” дій держави є презентований у грудні місяці проект
Концепції реформування державних закладів опіки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Саме за цим документом держава збирається реалізовувати
право кожної дитини проживати в сімейному середовищі шляхом закриття інтернатів на
250 – 300 осіб та відкриття нових інтернатів на 50 осіб. Сьогодні цей документ
знаходиться вже на розгляді в Кабміні. Громадські ж організації були запрошені до
обговорення цього документу на етапі, коли будь-які зміни чи доповнення внести вже
було неможливо18.

7. Рекомендації
Щодо свободи від принижуючого гідність поводження чи покарання

1. Має бути створеною система спеціалізованих судів (ювенальної юстиції). Це
сприятиме покращенню й практичній дієвості процедур захисту прав дитини та
відповідальності за їх недотримання відповідальними особами.
2. Введення в дію нормативних актів стосовно заборони тілесних (фізичних) покарань
необхідно супроводжувати широкими просвітницькими та інформаційними заходами,
тренінгами серед професійних груп, які працюють з дітьми й в інтересах дітей, батьків або
осіб, які їх замінюють.
3. Потрібні зміни процедур ведення слідства і судового провадження. Дитина
повинна спілкуватись з особами, які ведуть слідство, через психолога в безпечній
обстановці. Умови мають бути максимальними до того, щоб дитина не брала
безпосередньої участі в процесі судового провадження або слідства. Для цього, також,
важливим є використання аудіо- та відеозасобів, «венеціанського дзеркала» під час
допитів з метою запобігти багатократному повторенню показань.
4. Мають бути розроблені або удосконалені, а також введені в дію реабілітаційні та
лікувальні програми для жертв та винуватців насильства. Призначення умовного
позбавлення волі повинно бути безпосередньо пов’язаним з участю обвинувачуваного в
лікувальних заходах.
5. Вирішення конфліктних ситуацій та методи виховання в закладах системи освіти
мають відповідати стандартам дотримання прав дитини.
6. «Статусні» покарання, тобто такі, за яких неповнолітні можуть бути покарані за
проступок, скоєння якого дорослою людиною не тягне за собою юридичної
відповідальності й, відповідно, покарання, не повинні існувати, як на рівні законодавчо
закріплених норм, так і в практиці превентивного виховання.
Щодо права на інформацію

1. Дітям, які можуть орієнтуватись у своїй ситуації, необхідно гарантувати доступ до
інформації, що їх стосується в школі, виховному закладі, у лікаря, у випадку судового
провадження.
2. Більше уваги потрібно приділяти навчанню дітей правам людини та дитини.
Навчання правам людини є важливою складовою дисциплін громадянської освіти.
Необхідними є розробка програм для різного віку дітей, підготовка підручників та
можливість їх вибору.

18

Інформацію щодо ситуації стосовно права дітей, позбавлених можливості виховуватись у натуральній сім’ї,
на опіку в прийомних сім’ях та закладах сімейного типу надано Християнським Дитячим Фондом (м. Київ, Україна).
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3. Представники професійних груп, які працюють з дітьми й в інтересах дітей
повинні проходити спеціальне навчання стосовно прав дитини.
Право на повагу до особистого життя

Приватне життя дітей, які перебувають в освітніх, медичних або інших закладах має
бути захищеним. Представники персоналу цих закладів мають поважати особисте життя
учнів, вихованців та дітей-пацієнтів, особливо це актуально в умовах колективного
проживання.
Щодо права на освіту

1. Шанси для отримання загальної середньої освіти мають бути рівними для кожної
дитини. Рівність освітніх шансів повинна починатись з дошкільної освіти.
2. Держава повинна звернути особливу увагу на доступність освіти для дітей з
вадами розвитку, максимальну можливість соціалізації таких дітей в умовах
загальноосвітньої школи, забезпеченню індивідуального навчання для дітей, які цього
потребують.
3. Дитина, яка перебуває в лікувальному закладі, повинна мати можливість
продовжувати навчання, якщо її стан здоров’я це дозволяє.
4. Повинні здійснюватись належне фінансування навчальних закладів, оплата праці
педагогічних працівників, забезпечення шкіл необхідною матеріальною базою.
5. Органи державної влади повинні розробити та впровадити окрему програму щодо
дітей, котрі власноруч залишили школу та не бажають продовжувати навчання.
19

Щодо прав дітей-сиріт

Усунути протиріччя в законах щодо прав дітей-сиріт, а саме:
1. За Законом „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13 січня 2005 року право на
повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, а особи із числа таких дітей при
продовженні навчання – до 23 років. Випуск здійснюється в зв’язку із закінченням навчання
(а не за віком). У той же час згідно з Наказом МОН та МССДМ „Про затвердження
Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування” від 21 вересня 2004 року в загальноосвітніх
школах-інтернатах зазначені діти перебувають до здобуття ними базової або повної
загальної середньої освіти, а в разі необхідності - до повноліття (досягнення 18 років).
Тобто, не визначено точно вік до якого діти можуть перебувати в таких закладах.
2. У документах дитини визначаються лише особи, що відповідають за збереження
майна, яке залишилось після смерті батьків. Відповідальні щодо збереження іншого
майна не зазначаються.
3. Згідно із Законом „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13 січня 2005
року головна функція щодо захисту майнових прав і інтересів дитини покладається на
органи підпорядковані Міністерству у справах сім’ї, дітей та молоді, а за „Правилами
опіки та піклування” від 26 травня 1999 року – на органи, підпорядковані Міністерству
освіти та науки.

19

Рекомендації щодо дотримання права власності дітей-сиріт підготовлені Оленою Грабовською (Регіональний
благодійний фонд „Резонанс”, м. Львів) за попередніми результатами моніторингу права власності дітей-сиріт в
Україні, що здійснюється за фінансової підтримки МФ „Відродження”.
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4. Згідно із Сімейним Кодексом від 10 січня 2002 року та Законом „Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування” від 13 січня 2005 року, за дитиною зберігається право
користування житлом, у якому вона проживала до влаштування в школу-інтернат. Тобто
право на житло на правах сумісної або приватної власності. При цьому відповідно до
Закону „Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 року саме житлове приміщення
зберігається за дитиною протягом усього часу її перебування в закладі незалежно від
того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім’ї. У той же
час у Житловому кодексі вказано, що жиле приміщення зберігається за дитиною, якщо в
будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї. Тобто є протиріччя
– не визначено, чи потрібна наявність проживання когось зі членів сім’ї дитини в
житловому приміщенні, з якого дитину забрали в інтернат, для збереження цього
житла за дитиною .
5. У Законі „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” говориться, що дитині
надається житло „у разі відсутності в неї права на житло” – некоректне формулювання,
оскільки за Конституцією (стаття 47) всі громадяни України мають право на житло. Може
бути відсутність житла, а не права на житло.
6. За Цивільним Кодексом неповнолітньою вважається дитина від 14 до 18 років, а
за Правилами опіки та піклування – від 15 до 18 років.
Щодо прав дітей,
позбавлених можливості виховуватись в натуральній сім’ї,
на опіку в прийомних сім’ях та в закладах сімейного типу

1. Реформування системи опіки в Україні є вкрай необхідним і має відбуватись,
наскільки це можливо, інтенсивними темпами. Втім, цей процес має бути поетапним і
професійним. Необхідним є широке громадське обговорення реформи на етапі
формування концепції майбутніх змін, використання існуючого досвіду неурядових
організацій, що професійно працюють у цій сфері.
2. Державою мають бути створені умови для раннього виявлення «кризових» сімей
з метою організації вчасного соціального супроводу. Значна частина дітей могла б
залишатись в сімейному середовищі, якщо б такі сім’ї отримували більшу фінансову та
психологічну підтримку.
3. Підготовка прийомних батьків повинна бути обов’язковою і відбуватись на
професійному рівні. Відповідальні органи державної влади мають розробити відповідні
програми такої підготовки. У процесі підготовки таких програм необхідно залучати
експертів неурядових організацій з метою організації всебічного процесу підготовки та
базування цього процесу на принципах прав дитини.
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притулку1
Геополітичне становище України сприяє надзвичайній інтенсивності міграційних
потоків, що проходять її територією. Відповідно до офіційної статистики Державної
прикордонної служби України в 2005 році державний кордон України перетнуло більше
73 мільйонів осіб, майже 17,5 мільйонів одиниць транспортних засобів. Традиційні шляхи
нелегальною міграції в напрямку Західної Європи, які контролюються міжнародною
мафією, також проходять через українську територію.
Привабливість України, як країни транзиту «живого товару» обумовлена цілою
низкою факторів:
– необлаштованість державного кордону держави на значній його частині;
– традиційно високий рівень корумпованості правоохоронців, прикордонників та
держслужбовців;
– недосконале міграційне законодавство;
– розпорошеність повноважень серед цілої низки державних структур,
уповноважених контролювати та регулювати міграційні процеси в Україні;
– низька професійна кваліфікація значної кількості міграційних чиновників тощо.
Інколи внаслідок різних причин групи нелегальних мігрантів затримують на території
України, а самих мігрантів, серед яких, безумовно, є і біженці в розумінні Конвенції ООН
1951 року „Про статус біженців”, позбавляють волі або депортують з території України.
При цьому органи державної влади дуже часто порушують фундаментальні права цих
осіб, що неодноразово викликало серйозну критику як усередині держави, так і з боку
міжнародних правозахисних організацій.
В Україні існує дуже багато суперечливих законодавчих актів різних рівнів, які
регулюють правовий статус іноземців, у тому числі й шукачів притулку. Частина цього
законодавства, особливо підзаконні акти, такі як деякі накази, інструкції чи постанови
органів внутрішніх справ, прикордонної служби чи міграційної служби не відповідають не
лише Законам, але й Конституції України та міжнародним договорам України в галузі
прав людини, проте, попри цю невідповідність вказані законодавчі акти продовжують
активно застосовуватися і призводити до масових порушень прав людини.
Щодо законодавства про біженців в Україні, то воно насамперед представлене
Конституцією України, міжнародними договорами України та Законом України «Про
біженців».
На конституційному рівні визначено, що «іноземцям та особам без громадянства
може бути надано притулок у порядку, встановленому законом» (стаття 26), проте
Закону України «Про притулок» наразі немає, тому притулок в Україні все ще не
надається. Україна є учасницею цілої низки міжнародних договорів, що встановлюють її
зобов’язання по захисту прав біженців та шукачів притулку: насамперед це стосується
ратифікованої Україною в 2002 році Конвенції ООН 1951 року „Про статус біженців” та
Протоколу до неї від 1967 року.
Питання регулювання набуття, втрати та позбавлення статусу біженця, правові та
соціальні гарантії біженцям та шукачам притулку закріплені в положеннях Закону України
1
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„Про біженців”. Першу редакцію Закону України „Про біженців” було прийнято Верховною
Радою України в 1993 році після надзвичайно великого припливу біженців з зони
військового конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова, другу редакцію
закону було прийнято в 2001 році, саме до цієї редакції в 2005 році було внесено
незначні зміни, і в такому вигляді вказаний закон є чинним і зараз.
У Доповіді правозахисних організацій „Права людини в Україні – 2004”2 ми вже
зупинялися детально на аналізі правового регулювання забезпечення прав біженців і
шукачів притулку та відповідних проблем, що в них виникають в країні. По суті ситуації із
законодавчим регулюванням суттєво не змінилася, за винятком змін до закону про
біженців, про що йдеться нижче.
Аналіз положень Закону України „Про біженців”, з урахуванням змін і доповнень,
внесених в 2005 році, дозволяє стверджувати, що вказаний закон в цілому відповідає
духу міжнародних стандартів із захисту прав біженців та шукачів притулку, хоча в ньому
все ще залишаються елементи, як суперечать міжнародним зобов’язанням України.
Позитивною зміною Закону України „Про біженців” є те, що нарешті скасовано так
зване правило „трьох/п’яти днів”, протягом яких раніше шукачі притулку були зобов’язані
звернутися до відповідних державних органів з клопотанням про надання статусу
біженця. Ненадходження такого звернення протягом часу, встановленого законом,
використовувалося міграційною службою як формальна причина для недопущення
шукачів притулку до процедури надання статусу біженця. Цей важливий недолік закону
України «Про біженців» було усунуто Верховною Радою України в 2005 році.
Попри вказані позитивні зміни, у Законі України „Про біженців” все ще залишається
багато елементів, які утруднюють надання міжнародного захисту біженцям та шукачам
притулку, а подекуди унеможливлюють справедливу процедуру встановлення статусу
біженця. Процедура ж надання статусу біженця в Україні залишається дуже складною й
багаторівневою.
Спочатку, відповідно до вимог частини 7 статті 9 Закону України про біженців органи
міграційної служби вирішують питання про прийняття заяв від осіб, які хочуть набути
статус біженця в Україні. Відмова можлива вже на цьому етапі після швидкого і
поверхневого розгляду заяв на підставі цілої низки формальних ознак, ніяк не пов’язаних
з тим, чи дійсно є людина біженцем згідно до визначення Закону та Конвенції ООН.3
Надзвичайно
серйозною
проблемою
залишається
питання
належного
документування шукачів притулку, які перебувають на різних етапах процедури надання
статусу біженця відповідними документами, що посвідчують особу.
Закон „Про біженців” визначає кілька видів документів паспортного зразку, які
видаються шукачам притулку на період знаходження в процедурі надання статусу
біженця. Це так звані „Довідки про особу…”, які містять фотокартку, основні
біометричні відомості про особу, що видаються органами міграційної служби,
підтверджують особу заявника і є дійсними на усій території України. Проте у
випадку, коли особа отримує відмову на будь-якому з етапів процедури надання
статусу біженця вказані Довідки підлягають негайному вилученню, замість них особі
видаються документи, які не є дійсними для посвідчення особи, не містять
фотокартки та біометричних даних, не підлягають обов’язковій реєстрації місця
проживання чи перебування тощо.
Таким чином, українська держава сама створила таку ситуацію, коли особи, які
все ще легально перебувають на її території, оскільки рішення про відмову
Гройсманом.
2
Доповідь доступна в Інтернеті на сайті УГСПЛ: www.helsinki.org.ua.
3
Відповідно до приписів положень п.7 Ст.9 Закону України «Про біженців»: «Орган міграційної служби може
прийняти рішення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця в разі, якщо заявник видає себе
за іншу особу або якщо заявнику раніше було відмовлено в наданні статусу біженця за відсутності умов,
передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, якщо зазначені умови не змінилися»
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продовження процедури надання статусу біженця можна оскаржити в
адміністративному чи судовому порядку протягом визначеного законом часу,
позбавлені легальних документів, які засвідчують їхню особу, що створює підстави
для щоденних жорстоких переслідувань цих осіб, вимагання від них хабарів, інших
неправомірних дій суб’єктів владних повноважень щодо цих шукачів притулку.
Відсутність документів з фотокарткою, які посвідчують особу шукача притулку, інколи
унеможливлює отримання цією особою правової допомоги (крім дорогої
адвокатської), оскільки без паспортного документу нотаріуси не можуть посвідчувати
доручення та інші цивільно-правові правочини. Державні чиновники прекрасно
знають про цю проблему, більше того – для її вирішення не потрібно навіть
змінювати закон, достатньо лише волі Державного Комітету України з
національностей та міграції, проте такої волі немає, оскільки, на нашу думку,
міграційні чиновники усіх рівнів разом із системою органів реєстрації громадянства та
фізичних осіб МВС надзвичайно зацікавлені в збереженні status quo непевності,
вразливості та безправності щодо біженців та шукачів притулку.
Наприкінці 2005 року в країні виникла криза з документами шукачів притулку, що
посвідчують їхню особу. Закінчилися запаси надрукованих бланків довідок, проте
внаслідок незрозумілої бюрократичної тяганини між міграційною службою, МВС та
СБУ держава була позбавлена можливості оперативно виготовити нові документи. У
результаті в деяких регіонах України підрозділи міграційної служби незаконно
припинили прийняття заяв від шукачів притулку, мотивуючи це відсутністю
необхідних бланків Довідок.
Шукачі притулку з республіки Узбекистан А. та Б.
звернулися із заявами про надання статусу біженця до Відділу
міграції Вінницької області ще наприкінці листопада 2005 року.
Незаконно посилаючись на відсутність так званих «зелених
довідок» (про подання особою заяви про надання статусу
біженця) Начальник Відділу міграційної служби у Вінницькій
області відмовив в прийомі заяви, порадивши «звертатися
пізніше». Не було видано довідки і не було проведено
міграційного інтерв‘ю і після того, як вказані особи направили
заяви до Відділу міграційної служби у Вінницькій області поштою.
В результаті майже два місяці вказані особи перебували на
території України без легальних документів, процедуру
статусу біженця щодо них розпочали лише через 2 місяці після
звернення вказаних шукачів притулку до суду з позовом про
визнання протиправними дій Відділу міграційної служби у
Вінницькій області. Негайно після звернення до суду Відділ
міграційної служби у Вінницькій області дивним чином віднайшов
довідки і видав їх заявникам. Справа про визнання дій Відділу
міграційної служби у Вінницькій області протиправними наразі не
розглянута Замостянським райсудом м. Вінниці
Навіть отримавши довідку, шукач притулку в українських умовах залишається
безправною та вразливою особою. Термін дії довідки підлягає регулярному
продовженню органами міграційної служби з проставлянням відповідної печатки в
Довідці. Майже в кожному регіоні України органи міграційної служби вимагають від
шукачів притулку повторної реєстрації місця проживання в органах міліції після
кожного продовження терміну дії відповідних Довідок. На нашу думку, такі вимоги
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незаконні, оскільки не відповідають положенням Закону України „Про свободу
пересування і вільний вибір місця проживання”. Розмір державного мита, яке
сплачується за реєстрацію шукачів притулку, прямо не визначений в жодному
законі чи Декреті, в результаті в різних регіонах України органи міліції стягують із
шукачів притулку свавільно встановлені суми держмита за реєстрацію. На цю
проблему роками звертають увагу правозахисники та УВКБ ООН, проте схоже, що
ніхто не збирається її вирішувати.
Загалом офіційна статистика щодо біженців та шукачів притулку в Україні виглядає
таким чином:4
Таблиця 1
Звіт щодо результатів здійснення процедури надання статусу біженця
в Україні в 2005 році (станом на 1 січня 2006 року)
Країна походження (громадянства, підданства) осіб,
які звертаються за наданням статусу біженця

Країни
Європ
и

Країн
и
Азії

Країни
Африки

Інші
країни

УСЬОГО:

Кількість поданих заяв про надання статусу
біженця

111

1339

117

27

1594

Кількість заяв, у прийнятті яких відмовлено
органами міграційної служби

28

357

11

4

400

Кількість заяв, прийнятих до розгляду
органами міграційної служби

87

986

106

23

1202

Кількість заяв, за якими прийнято рішення
про відмову в оформленні документів
про надання статусу біженця

55

451

39

9

554

Кількість заяв, за якими прийнято рішення щодо
оформлення документів про надання статусу
біженця

40

300

86

13

439

Кількість заяв, надісланих до Держкомнацміграції
для прийняття остаточного рішення про надання
статусу біженця

28

313

116

7

464

Кількість заяв, за якими Держкомнацміграції
прийнято рішення

23

255

62

7

347

1

29

4

3

37

22

226

58

4

310

Надано статус біженця
З них:

Відмовлено
біженця

в наданні

статусу

Таким чином, видно, що за весь 2005 рік в Україні було надано статус біженця лише
37 особам з майже двох тисяч звернень за наданням статусу біженця (слід зауважити,
що рішення щодо оформлення документів для надання статусу біженця зовсім не
означає, що статус буде наданий, – остаточне рішення за лишається за
Держкомнацміграції). Така статистика свідчить про небажання органів міграційної служби
об’єктивно розглядати заяви про надання статусу біженця, яскраво демонструє
установку на недопущення шукачів притулку до отримання в Україні статусу біженця
навіть за наявності підстав, передбачених міжнародним правом. Показовим на нашу
думку є те, що одночасно за даними документування шукачів притулку, які зверталися
до офісу УВКБ ООН в Україні після проведення співбесіди співробітники УВКБ майже в
усіх випадках видавали шукачам притулку документи про те, що вони перебувають під
захистом УВКБ, що означає визнання УВКБ конвенційних підстав для звернення за
статусом біженця.
4

Данні Державного комітету у справах національностей та міграції України станом на 1 січня 2006 року:
http://www.scnm.gov.ua.
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Результати здійснення процедури надання статусу біженця в Україні в 2005 році
(станом на 1 січня 2006 року)

Статистика процедури втрати, позбавлення
статусу біженців в Україні, депортації,
набуття громадянства України в 2005 році
(станом на 1 січня 2006 року)

З них:

Усьог
о осіб
Діти
в
склад
і
сім'ї
розлу
чені
із
сім’я
Усьог
о осіб
Діти
в
склад
і
розлу
сім'ї
чені
із
сім’я
Заяв

3 них:
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З них:
3 них:

З них:

Усьог
о осіб
Д
в
склад
і
Діти,
і 'ї
розлу
чені
з
сім’я
ми

Кількість осіб,
які втратили
статус біженця

Кількість осіб,
які позбавлені
статусу біженця
за клопотанням
відповідних
органів

Усьог
о осіб

Країна походження
(громадянства,
підданства) осіб,
які звертаються за
наданням статусу
біженця

Депортовано за межі
України осіб, яким
відмовлено в наданні
статусу біженця, які
Кількість осіб, які
набули громадянства втратили цей статус або
позбавлені його та не
України
мають інших законних
підстав для
перебування в Україні

Діти в складі
сім'ї

Діти, розлучені
із сім’ями
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УСЬОГО:

176

30

0

1

0

0

64

86

22

0

24

0

0

Країни Європи

11

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Росія

11

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

у т.ч. Чечня

11

2

Країни Азії

149

27

0

0

0

0

60

82

22

0

24

0

0

1

1

1

1

135

26

48

70

0

0

Азербайджан
Афганістан

22

6

В'єтнам

1

Вірменія

4

4

4

Грузія

4

3

3

Індія

12

Ірак

2

Іран

1

1

1

Пакистан

1

Палестина

1

Сирія

1

1

1

Шрі-Ланка

3

Таджикистан

1

Країни Африки

15

Ангола

1

Бурунді

1

ДР Конго

1

Конго

7

Руанда

2

Сомалі

1

1

0

1

0

0

2

2

3

3

1

1

2

2

0

0

0

1

1
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Країна походження
(громадянства,
підданства) осіб,
які звертаються за
наданням статусу
біженця

Кількість осіб,
які втратили
статус біженця

Кількість осіб,
які позбавлені
статусу біженця
за клопотанням
відповідних
органів

3 них:

Депортовано за межі
України осіб, яким
відмовлено в наданні
статусу біженця, які
Кількість осіб, які
набули громадянства втратили цей статус або
позбавлені його та не
України
мають інших законних
підстав для
перебування в Україні

З них:

З них:

З них:
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1

1

1

0

0

Діти, розлучені
з сім’ями

1

Діти в складі
сім'ї

0

Усього осіб

0

Усього осіб

0

Заяв

0

Діти, розлучені
із сім’ями

1

0

Діти в складі
сім'ї

без громадянства

Діти, розлучені
із сім’ями

1

Діти в складі
сім'ї

Інші країни

Усього осіб

2

Діти, розлучені
із сім’ями

Судан

Діти в складі
сім'ї

Усього осіб

3 них:

0

0

0
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Звіт про статтево-віковий склад біженців в Україні
(станом на 1 січня 2006 року)
У тому числі

Кількість біженців

старше
працездатного віку

Жінки

Чоловіки

Усього
осіб

Жінки

Чоловіки

Усього
осіб

Жінки 1654 р.

Чоловіки
16-59 р.

працездатного
віку

Усього
осіб

молодші
працездатного віку
(0 - 15 років)

Усього
осіб
Жінки
старші 55
р.
Чоловіки
старші 60
р.

Країна виходу

УСЬОГО:

2346

759

1587

558

285

273

1714

435

1279

74

39

35

Країни Європи

164

81

83

49

24

25

106

49

57

9

8

1

Боснія і
Герцеговина

4

1

3

4

1

3

Білорусь

1

1

1

Югославія

4

2

2

4

2

2

Росія

155

78

77

49

24

25

97

46

51

9

8

1

у т.ч. Чечня

155

78

77

49

28

25

97

46

51

9

8

1

Країни Азії

1862

626

1236

477

245

232

1320

350

970

65

31

34

3

2

1

2

1

1

1

1

Азербайджан

195

77

118

48

27

21

134

43

91

13

7

6

Афганістан

1213

371

842

308

153

155

865

198

667

40

20

20

Вірменія

215

100

115

81

42

39

130

58

72

4

Грузія

78

46

32

22

11

11

51

32

19

5

Індія

1

Ірак

40

6

34

3

1

2

36

5

31

Іран

ЗО

5

25

2

1

1

28

4

24

Абхазія

1

Бангладеш

1

Йорданія

3

Казахстан

3

Ліван

4

Пакистан

3

1

2

Палестина

5

1

4

Сирія

39

3

36

1

3
3

2

1

4
2

1

1

4

3

1

1

1

1

1

1
4

1

1

34

2

3

4

5

3

1

3
2

4

1

4
34
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У тому числі

Чоловіки
16-59 р.

8

1

7

1

1

Жінки

6

Усього
осіб

5

Чоловіки

11

Жінки

Жінки 1654 р.

старше
працездатного віку

Таджикистан

15

9

6

3

3

Туреччина

8

1

7

Узбекистан

1

1

Шрі-Ланка

4

4

4

4

інші

1

1

1

1

Саудівська Аравія

1

1

1

1

Країни Африки

311

49

262

ЗО

16

Чоловіки

працездатного
віку

Усього
осіб

молодші
працездатного віку
(0 - 15 років)

14

1

281

33

248

Алжир

1

Ангола

29

Бенін

1

1

1

1

Буркіна-Фасо

1

1

1

1

Бурунді

7

7

7

7

Гвінея

1

1

1

1

Гвінея-Бісау

1

1

1

1

ДР Конго

2

1

1

2

1

1

Ефіопія

34

3

31

32

2

ЗО

Єгипет

4

1

3

4

1

3

Заїр

10

3

7

9

2

7

Камерун

1

1

1

1

Конго

92

22

76

14

Кот-д’Івуар

1

1

1

1

Ліберія

2

2

2

2

Лівія

2

2

2

2

Мадагаскар

1

Малі

2

272

5

24

70

1

1
3

2

1

16

2

1

1

1

1

8

8

26

1
2

2

Усього
осіб
Жінки
старші 55
р.
Чоловіки
старші 60
р.

Кількість біженців

Усього
осіб

Країна виходу

1

1

0

0

1
3

23

62

1
2

0

0
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У тому числі
старше
працездатного віку

Чоловіки
16-59 р.

працездатного
віку
Жінки 1654 р.

Чоловіки

Жінки

Усього
осіб

Чоловіки

Жінки

Усього
осіб

молодші
працездатного віку
(0 - 15 років)

Руанда

7

7

7

7

Сенегал

1

1

1

1

Сомалі

25

1

24

25

1

24

Судан

67

5

62

3

3

64

5

59

Сьєра-Леоне

10

3

7

3

1

7

1

6

Уганда

1

Чад

7

Мозамбік

1

1

1

1

Тонга

1

1

1

1

Інші країни

9

3

6

2

Особи без
громадянства

8

3

5

2

2

1
3

4

1
2

2

0

5

Усього
осіб
Жінки
старші 55
р.
Чоловіки
старші 60
р.

Кількість біженців

Усього
осіб

Країна виходу

1
1

4

2

7

3

4

2

6

3

3

0

0

0

Кількість біженців в Україні (за останнє десятиліття)
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Наведені дані свідчать, що в 2005 році процедура розгляду клопотань шукачів
притулку працювала в Україні ще повільніше, ніж у попередньому році. При цьому
фактично не працювала процедура надання статусу біженця щодо вихідців з країн СНД,
що викликає особливе занепокоєння, зважаючи на складну гуманітарну ситуацію в
деяких країнах СНД та високий ризик порушень прав людини у випадку повернення
шукачів притулку до цих країн.
Шукач притулку з Республіки Бєларусь Щ. в квітні 2005 року
звернувся до Відділу міграційної служби з заявою про надання
статусу біженця в Україні. Попри те, що Щ. надав в міграційну
службу велику кількість документів, які підтверджували
багаточисельні факти переслідувань, яких зазнав Щ. в країні
свого походження за опозиційну політичну та громадську
діяльність (незаконне виключення з університету, затримання,
порушення кримінальної справи, належність до заборонених
громадських організацій тощо), попри те, що серед наданих в
міграційну службу документів фігурував і лист, підписаний
кількома народними депутатами України з проханням допомогти
Щ. як жертві переслідувань існуючим в Білорусі режимом, лише
через одну добу після проведення з Щ. інтерв‘ю Відділ
міграційної служби у Вінницькій області відмовив Щ. в
оформленні документів для вирішення питання щодо надання
статусу біженця в Україні. На оскарження вказаного
протиправного рішення в судовому порядку пішов майже рік.
Спочатку Ленінський райсуд м. Вінниці (суддя Король) незаконно
відмовив Щ. в прийнятті скарги на неправомірні дії міграційної
служби, посилаючись на порушення терміну оскарження. Щ.
програв апеляцію і лише судом касаційної інстанції – Вищим
Адміністративним Судом України незаконні ухвали Ленінського
райсуду та Апеляційного суду Вінницької області було скасовано
з передачею справи до суду першої інстанції для вирішення по
суті. Три місяці тривав розгляд скарги Щ. в суді першої інстанції
і лише в березні 2006 року Ленінський райсуд м. Вінниці визнав
протиправними відмову в оформленні Щ. документів для
вирішення питання про надання статусу біженця та
неповідомлення Щ. причини відмови. На момент написання цього
розділу доповіді рішення Ленінського райсуду ще не вступило в
законну силу.
Жодне клопотання громадян Російської Федерації про набуття статусу біженця в
Україні не було задоволене українською владою в 2005 році, що ставить під сумнів
об’єктивність процедури визначення статусу біженця щодо цієї категорії шукачів
притулку та незалежність уповноважених органів від впливу міркувань політичної
доцільності.
Перманентне реформування міграційної служби України, яке відбувалося протягом
2004-2005 років, надзвичайно утруднило доступ до процедури надання статусу біженця,
особливо на Сході України, що підвищувало загрозу депортацій шукачів притулку, які
перебувають на території України нелегально, крім того, за нашими даними в 2005 році
значно ускладнилися технічні умови надання статусу біженця, проходження міграційних
інтерв’ю, реєстрації в органах МВС тощо.
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Персонал міграційної служби в регіонах і навіть співробітники Держкомнацміграції
надзвичайно погано обізнані, не розбираються в основних принципах міжнародного
захисту біженців та шукачів притулку, інколи не сприймають саму ідею захисту прав
людини взагалі. У деяких регіонах почалася незрозуміла тенденція призначати на
посади міграційних чиновників відставних офіцерів міліції, які працювали в підрозділах
громадянства і реєстрації фізичних осіб, боротьби з нелегальною міграцією тощо. У 2005
році клієнти Вінницької правозахисної групи принаймні з двох регіонів України
повідомили про факти вербальних ксенофобських чи расистських висловлювань у свою
адресу з боку чиновників міграційної служби.
Надзвичайно серйозною залишається проблема недобровільного повернення
(видворення чи депортації) шукачів притулку до країн їхнього походження. Екстрадиція в
Україні відбувається без обов‘язкового використання судового механізму. Навіть
можливість судового контролю за справедливістю та законністю процедури депортації
залишається дуже сумнівною. Законодавством України не передбачено обов‘язкової
участі адвокатів у процедурі екстрадиції.
Щодо депортації, то її також зазнають шукачі притулку та конвенційні біженці, що
порушує міжнародні зобов‘язання України в галузі прав людини. В момент, коли в
шукача притулку вилучають передбачені законом довідки, він (вона) автоматично стають
нелегальними мігрантами і часто зазнають адміністративної депортації в тому числі й
примусової.
Оскільки Україна не виконує основних фундаментальних зобов’язань в галузі
захисту прав біженців попри підписання та ратифікацію Конвенції ООН «Щодо статусу
біженців» та Протоколу до неї, вважаємо, що міграційні органи країн-учасниць Конвенції
ООН «Щодо статусу біженців» не повинні визнавати Україну «безпечною країною» для
повернення біженців та шукачів притулку.
З 1 вересня 2005 року набув чинності Кодекс адміністративного судочинства
України, одночасно з цим було внесено деяких змін і доповнень в закони, якими
регламентується порядок видворення іноземців за межі території України. Проте чинна
адміністративна процедура видворення залишається малозрозумілою і є такою, що
становить загрозу для прав людини.
Так, Кодексом адміністративного судочинства України не встановлено строки, за
яких відбувається видворення після винесення рішення, не визначено, що присутність
захисника (представника) є обов’язковою, не міститься заборони для санкціонування
екстрадиції в ході закритих судових процесів, не наведено процесуальних гарантій осіб,
які очікують виконання рішення про видворення або судового розгляду подання про
видворення.
Досить унікальним українським різновидом порушення прав мігрантів є
невмотивований свавільний недопуск іноземців на територію України органами
Державної прикордонної служби. Так, за офіційною статистикою органами Державної
прикордонної служби в 2005 році було відмовлено у в‘їзді на територію України 11 358
особам, які називаються «потенційні незаконні мігранти». Хто ці люди, ким приймалося
рішення про віднесення їх до категорії так званих «потенційних незаконних мігрантів»,
скільки серед цих осіб потенційних шукачів притулку, скільки з недопущених шукачів
притулку зазнали згодом повернення до країн походження із подальшим порушенням
їхніх прав? На ці питання немає офіційної відповіді. Проте лише в серпні 2005 року
прикордонниками України було недопущено на територію України не менше 15 шукачів
притулку з Узбекистану, які намагалися прибути на територію України саме з метою
отримати статус біженця. В подальшому частині із цих осіб вдалося прибути на
територію України.
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Залишається таємницею й, отже, джерелом корупції, механізм створення та
функціонування так званої «системи картотечного обліку» – або «чорного списку» осіб,
яким заборонений в‘їзд на територію України.
Складною проблемою залишається й питання умов тримання шукачів притулку в
пунктах їхнього тимчасового розміщення. Ці умови можна віднести до рівня жорстокого
або такого, що принижує гідність, поводження. Органи державної влади пояснюють ці
жахливі умови недостатнім фінансуванням. Проте Рахункова палата України вказує на
неефективність та незаконність використання бюджетних коштів, про що направила
відповідні документи до Генеральної прокуратури.
„Золотий” мігрант за рахунок злиденного українця?5
Середньомісячна вартість утримання одного біженця в пункті тимчасового
їх розміщення коштувала бюджету України в 2003 році 811 гривень, у 2004 - 848
гривень, - це встановила перевірка використання коштів державного бюджету,
призначених на надання допомоги біженцям і створення пунктів розміщення
незаконних мігрантів, проведена Рахунковою палатою України. Водночас
задекларований рівень соціального захисту громадян України на ці роки становив
342 грн. та 362 грн. на одну особу й, фактично, державою не забезпечувався.
Аудитори виявили, що Держкомнацміграції та його установи на місцях на
неналежному рівні здійснювали управління бюджетними коштами, що виділялися
в 2003-2004 роках для надання допомоги біженцям та створення пунктів
розміщення незаконних мігрантів. Не за цільовим призначенням використано 1,6
млн. грн. бюджетних коштів, неефективно - 1,3 млн. грн., з порушенням чинного
законодавства - 6,8 млн. грн., у тому числі з недотриманням вимог Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" - 6,4 млн.
гривень.
Використання Держкомнацміграції бюджетних коштів супроводжувалося
необґрунтованими управлінськими рішеннями. Вкладання бюджетних коштів
Держкомнацміграції в створення двох додаткових пунктів розміщення біженців,
при тому, що заповнюваність функціонуючого Одеського пункту становить
лише 18,4 %, спричиняє значні невиправдані витрати з державного бюджету.
Одеський пункт тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) спроможний
забезпечити тимчасовим житлом щорічно не менше 1000 осіб або втричі
більше, ніж набули таке право в Україні в 2004 році. Рішення Держкомнацміграції
щодо створення додатково ще двох пунктів (Яготинського, у Київській області,
на 457 ліжко-місць, та Перечинського, у Закарпатській області, на 100 ліжкомісць) були необґрунтованими, а придбання та реконструкція приміщень під них
зумовлює неефективне використання 13,7 млн. грн. бюджетних коштів.
Розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 803-р та № 637-р
Держкомнацміграції (на його ініціативу) було передано від Міноборони два
військові містечка (містечко №7, Журавичі, Волинська область, та № 1,
Розсудів, Чернігівська область), що сприяло Держкомнацміграції в організації
підприємницької діяльності, за напрямами, віднесеними до повноважень інших
відомств.
Ці громіздкі майнові комплекси (військове містечко №7 включає 77 будівель
та споруд, розміщених на земельній ділянці 601,4 га, містечко №1, відповідно, 49
будівель та споруд на 33,05 га) у декілька разів перевищують потребу
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приміщень для перебування незаконних мігрантів і вимагають значних витрат з
державного бюджету для їх утримання та обслуговування.
Створення
Держкомнацміграції
пунктів
тимчасового
перебування
незаконних мігрантів на базі містечок розформованих військових частин та
ухилення від прийняття в Держприкордонслужби облаштованого для тримання
незаконних мігрантів місця "Павшине", виходячи з пропозицій переможців
тендерів, укладених з ними договорів підряду та проектно-кошторисної
документації на реконструкцію об’єктів під ці пункти, спричинить неефективне
використання бюджетних коштів у обсязі 52,7 млн. гривень.
Як виявили аудитори, Держкомнацміграції для розселення в майбутньому
незаконних мігрантів у Волинському містечку № 7 відвів 10 будівель, а в
Чернігівському - 9. Для використання решти державного майна керівництвом
Держкомнацміграції було утворено три державні підприємства: Журавичівське
лісомисливське господарство та два підприємства з надання комунальних
послуг "Стратег" і "Розсудів", напрями діяльності яких не відповідають
завданням, покладеним на цей центральний орган виконавчої влади.
Матеріали перевірки направлено в Генеральну прокуратуру України.
Прес-служба Рахункової палати

Рекомендації
Щодо рекомендації правозахисних організацій по вдосконаленню вітчизняної
системи захисту біженців, які були оприлюднені в минулому році, то влада врахувала
лише декілька з них:
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№

Рекомендація українській владі по вдосконаленню системи притулку зі
Звіту українських правозахисних організацій-2004

Чи враховано владою?

1

Ухвалити закон, який би визначав засади міграційної Не враховано
політики в Україні.

2

На рівні закону запровадити додаткові форми захисту в Не враховано
Україні для осіб, які вимушено залишили країну
громадянської
належності
або
країну
постійного
проживання (гуманітарний захист, тимчасовий захист).

3

Ухвалити Закон України «Про притулок».

4

Законодавчо
визначити
повноваження
державної Не враховано
міграційної служби (для скорочення терміну розгляду заяв
органи міграційної служби на місцях повинні отримати
повноваження приймати остаточне рішення за заявами
про надання статусу біженця).

5

Створити незалежної від виконавчої влади систему Не враховано
імміграційних
трибуналів
(спеціалізованих
органів,
наділених судовою владою).

6

Усунути суперечності в законодавстві України, які стають Відмінено
часові
на перешкоді реалізації прав біженців відповідно до обмеження
для
міжнародних зобов'язань України
подання заяв, більше
ніяких покращень не
відбулося

7

Здійснювати заходи щодо сприяння адаптації біженців в Нічого не зроблено
українське суспільство: забезпечувати інформаційну на рівні держави
підтримку біженців відносно забезпечення їхніх прав
відповідно до законодавства України; роз'яснювати права
біженців та механізми їх реалізації державним
службовцям, які повинні забезпечувати права біженців;
сприяти біженцям у вивченні української мови, вирішенні
проблеми працевлаштування.

8

Удосконалити підготовку фахівців у сфері міграції.
Запровадити обов‘язкове вивчення прав біженців для всіх
працівників правоохоронних органів, прикордонників.
Розпочати цілеспрямовану підготовку чи перепідготовку
фахівців з питань міграції в системі державної вищої
освіти.

Не враховано

Певні дії робляться
з боку УВКБ ООН,
недержавних
організацій,
Представництва
Єврокомісії тощо

Усі рекомендації по вдосконаленню вітчизняної системи надання притулку, наведені
вище, на нашу думку залишаються актуальними й зараз. Додатково подаємо наступні
рекомендації:
1. Створити підрозділи міграційної служби в кожному регіоні України.
2. Забезпечити цілодобове чергування співробітників цивільної державної
міграційної служби в усіх міжнародних пунктах пропуску на державному кордоні України.
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Обладнати спеціальні приміщення для інтерв’ювання потенційних шукачів притулку
міграційними офіцерами.
3. Провести незалежний правовий аудит системи депортації та екстрадиції
іноземців з території України, особливо в країни, які не є членами Ради Європи.
4. Негайно припинити протиправну дискримінаційну практику ухиляння від надання
статусу біженця шукачам притулку з певних країн (переважно – країн СНД), притягти до
відповідальності співробітників міграційної служби, які практикують такі дії.
5. Негайно припинити практику депортації/екстрадиції осіб, які є шукачами притулку
до проходження ними усіх процедур оскарження.
6. Забезпечити надання державними органами кваліфікованих перекладачів та
юристів для забезпечення прав шукачів притулку, які перебувають в процедурі надання
статусу біженця.
7. Запровадити єдину форму Довідки про особу, яка перебуває в процедурі надання
статусу біженця, замість чотирьох документів, які зараз використовуються.
8. Удосконалити систему отримання шукачами притулку ідентифікаційних кодів та
дозволів на працевлаштування.
9. Збільшити кількість пунктів тимчасового проживання шукачів притулку та
біженців, законодавчо передбачити можливість направлення в ці пункти шукачів
притулку вже з моменту подання заяви про надання статусу біженця.
10. Організувати навчання основам міграційного права суддів адміністративних судів,
охопивши таким навчанням принаймні трьох судді кожного
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XV. Дотримання прав ув’язнених
1
в Україні
1. Вступ
Для підготовки цього розділу були використані попередні дослідження громадської
організації “Донецький Меморіал”, зокрема, зібрана статистична інформація,
надрукована в інформаційному бюлетені АСПЕКТ та в брошурі “Кримінальні покарання в
Україні в 2004”. Іншим важливим джерелом інформації стали відповіді на інформаційні
запити організації, надіслані протягом другої половини 2005 року до Державного
департаменту з питань виконання покарань (далі – Департамент) та його управлінь у
регіонах, до Міністерства внутрішніх справ та низки його обласних управлінь, до
Генеральної прокуратури України та низки обласних прокуратур, до Державної судової
адміністрації України. Значною частиною використана інформація була отримана з
публікацій у засобах масової інформації, з Інтернет-видань.
Важливою частиною джерел інформації стала робота партнерів у регіонах, які
надали приклади публікацій в місцевій пресі, витяги з листів громадян, які зверталися до
цих організацій по допомогу.
Звичайно, до всієї отриманої інформації важливо відноситись та сприймати її з
певною мірою критичності. Це стосується, на наш погляд, як наведених громадянами в їх
листах прикладів порушень прав людини, так і інформації державних установ. Очевидно,
міра достовірності використаної інформації з різних джерел різна. Але, враховуючи
специфіку діяльності системи, ми не вбачаєм виправданим відкидати інформацію тільки
на підставі того, що вона містить негативний зміст або суперечливі факти. Чесність
підходу передбачає розгляд різних фактів та думок. Лише на такому шляху можна
скласти більш-менш повне уявлення про те, що є в реальності, а значить, тільки при
такому підході можна ефективно вибрати оптимальні шляхи подолання існуючих
проблем.

2. Установи міліції
В ув’язненні в установах міліції громадяни перебувають під час затримання та в
очікуванні пред’явленого звинувачення. У цей період вони утримуються спочатку
безпосередньо в райвідділах міліції, потім в ізоляторах тимчасового тримання.
У віданні Міністерства внутрішніх справ знаходиться 501 ізолятор тимчасового
тримання (ІТТ), де затримані можуть утримуватися максимум упродовж 3 діб (10 діб у
виняткових випадках) до переведення в СІЗО. Проте бувають випадки, коли цей термін
1

Розділ підготовлений Олександром Букаловим, головою громадської організації «Донецький Меморіал».
Автор вислювлює щиру вдячність за допомогу колегам, які надали інофрмацію для даної роботи: Валентині Бадирі,
Ігорю Гнату, Інні Іванченко, Оксані Кравець, Ларисі Полторацькій, Марії Рудик, Костянтину Світличному, Ірині
Ухваріній, Миколі Федоруку, Катерині Шмагало. Надзвичайно важливими були й зауваження експерта Тетяни
Денисової та Державного департаменту з питань виконання покарань. Автори Доповіді щиро вдячні їм за слушні та
професійні зауваження. Низка їх зауважень врахована при підготовці остаточного варіанту цього розділу.
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перевищується. Щоденно в ІТТ в Україні утримується близько 7 000 затриманих, а загалом
вони розраховані на 10 400 місць. За даними Міністерства внутрішніх справ, 127 ІТТ
потребують ремонту.
Найбільша кількість випадків жорстокого поводження під час ув’язнення в країні
припадає саме на час знаходження затриманих в установах міліції. Крім того, самі умови
тримання в них бувають надто суворі. Вони пов’язані значною мірою з поганим
фінансуванням, проте останнім часом на утримання осіб, які перебувають в ІТТ, кошти
виділяються. “Донецький Меморіал” направив інформаційні запити до десяти обласних
управлінь МВС з питаннями щодо забезпечення умов тримання ув’язнених в ІТТ.
Результати відповідей наведені у таблиці 1 „Умови перебування ув’язнених в ізоляторах
тимчасового тримання”.
Згідно з даними управлінь, на кожну особу під час її перебування в ІТТ виділялося у
2004-2005 роках від 16 до 70 грн.
Проте проблеми з годуванням осіб, які перебувають під вартою та яких під час
судового процесу доставляють до суду, залишаються. Їх можуть цілий день не годувати.
У Доповіді Моніторингового Комітету Ради Європи, представленому восени 2005
року ПАРЄ, відзначається, що за даними Уповноваженого парламенту з прав людини
Ніни Карпачової протягом її майже семирічної роботи на цій посаді надійшло близько
12 000 скарг від осіб, які стверджували, що вони зазнали катувань, знаходячись під
вартою у міліції. Вона також сказала, що протягом останніх років кількість незаконних
арештів і катувань з боку міліції не зменшилася. За словами Голови Верховного Суду
України пана Маляренка, у кожному третьому випадку тяжкого або особливо тяжкого
злочину обвинувачувані скаржилися на незаконні методи розслідування.
Постраждалі, як правило, не звертаються зі скаргами на жорстоке поводження, а
тому важко оцінити реальний рівень незаконного застосування сили працівниками
міліції. Серед причин, з яких постраждалі не скаржаться – побоювання погіршити свою
долю, знаходячись в цілковитій залежності від працівників міліції і не маючи
можливостей повідомити про свій стан та проблеми. Нерідко особи, які піддаються
жорстокому поводженню – представники соціально маргінальних верств населення бомжи або раніше судимі особи, які просто не знають, кому та яким чином вони можуть
поскаржитись. Тому після звільнення вони не наполягають на знаходженні та покаранні
винних. Ті ж громадяни, які спробують поскаржитись та довести провину міліціонерів,
можуть місяцями добиватися “законним чином” доведення факту застосування
жорстокого поводження в судах та прокуратурі.
Одним з прикладів зволікання з розслідуванням скарг на брутальне поводження
міліції є випадок Євтюшина Михайла. У червні 2000 року у віці 16 років він брав участь у
бійці. Через десять днів після неї один з учасників бійки помер. Спочатку було затримано
двоє дорослих учасників бійки, проте скоро їх звільнили й заарештували Михайла. Це
сталося близько шостої години ранку 29 червня, коли вдома не було батьків, а тільки
маленький брат. Михайла побили, а протокол склали лише о 14 годині дня та обманом
змусили його підписати. Мати запевняє, що в неї міліціонери вимагали декілька тисяч
доларів за звільнення сина, а коли вона відмовилась, його доправили до СІЗО. Там він
провів два роки, після дуже тривалого розслідування справа дійшла у 2002 році до
апеляційного суду, який справу повернув на дослідування та звільнив Михайла,
змінивши йому запобіжний захід на підписку про невиїзд у зв’язку із захворюванням на
туберкульоз. Хлопчина захворів у СІЗО, про що свідчить медичне обстеження,
проведене відразу після звільнення. Проте адміністрація СІЗО на запит матері відповіла,
що напередодні звільнення Михайло був начебто здоровий.
Прокуратура оскаржила зміну запобіжного заходу й, не зважаючи на гостру потребу
в лікуванні, добилася рішення суду про відновлення взяття його під варту. Задля
продовження лікування Михайло почав переховуватися від міліції, його оголосили в
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розшук. Цей стан триває й на початку 2006 року. Михайло звертався до суду з
проханням замінити йому запобіжний захід на підписку про невиїзд, щоб він міг безпечно
з’явитися до суду, де мусить бути розглянута його справа. Суд відмовився розглядати
таке прохання без присутності в суді Михайла. Його матір звернулася до прокуратури
Петровського району м. Донецька зі скаргою на порушення закону при його затриманні в
2000 році та побиття при цьому. Прокуратура перевірила в червні 2005 року її скаргу та
відмовила в порушенні справи. Мати оскаржила це рішення прокуратури і суд
задовольнив її скаргу. Прокуратура знову начебто перевірила її скаргу, і у серпні 2005
року знову винесла постанову про відмову у порушенні кримінальної справи, проте про
це рішення мати не було поінформовано. Лише наприкінці грудня у відповіді на її запит
прокуратура сповістила про винесення постанови. Отже, складається враження, що й
сьогодні дії міліції, прокуратури та суду на місцевому рівні узгоджені проміж собою та
спрямовані на покриття можливого жорстокого поводження з Михайлом під час
затримання. Хлопцю вже 21 рік, він живе, постійно переховуючись від міліції та не маючи
можливості у суді довести, чи справді він не винен у смерті людини, яка разом з ним
брала участь у бійці в середині 2000 року, а за спливом майже десяти днів від чогось
померла.
Для убезпечення можливих позовів від осіб, які перебували під вартою в міліції, а
потім звільнилися та можуть поскаржитися на жорстоке поводження, міліція нерідко
застосовує взяття заяв-підписок про відсутність претензій до неї.
Спробу протидіяти такій практиці вжила правозахисна організація Полтавський
обласний медіа-клуб. Вона звернулася 21 листопада 2005 року із заявою до керівництва
УМВС у Полтавський області та керівництва Міністерства внутрішніх справ, у якій
вимагає “припинити практику отримання від затриманих чи заарештованих громадян
у будь-якій формі (з примусу чи без) заяв-розписок про відсутність претензій до
працівників міліції”. У Заяві наголошується, що “при розгляді скарг громадян на жорстоке
поводження особливо цинічним є посилання керівництва правоохоронних органів на те, що
скаржники нібито залишили власноручні заяви про те, що не мають претензій до міліції.
Ініціаторами таких заяв завжди є правоохоронці, щоб утруднити громадянину процес
оскарження їхніх незаконних дій і звільнити себе від відповідальності. По-друге, нерідко ці
заяви вони вибивають насильницькими методами і не відпускають доти, доки людина на
напише таку розписку”.
Однією з проблем перебування в міліції є неможливість доправити до СІЗО
затриманих осіб, хворих на туберкульоз. Як зазначається в згадуваній Доповіді
Моніторингового Комітету Ради Європи, на підставі ряду нормативно-правових актів
Державного департаменту з питань виконання покарань особи, які хворіють на інфекційні
хвороби (включаючи туберкульоз), не можуть бути переведені в слідчі ізолятори (СІЗО) з
ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ), що знаходяться у віданні Міністерства внутрішніх
справ. За деякими даними, у 2004 році в СІЗО не були прийняті 739 заарештованих.
Таким чином, хворі на туберкульоз утримувалися в ІТТ, не пристосованих для
знаходження в них таких людей, упродовж терміну, що перевищує встановлений
законом термін арешту (3 або 10 днів). Це не лише порушує права заарештованих, але й
сприяє подальшому поширенню хвороб у ІТТ. За даними Міністерства внутрішніх справ,
понад 1 000 людей щоденно утримується в ІТТ після завершення встановленого
законодавством терміну, включаючи 100 людей, хворих на туберкульоз. Ситуація не
покращилася навіть після видання розпорядження (№ 419-р від 05.07.2004) Кабінету
Міністрів, відповідно до якого Державний департамент з питань виконання покарань
отримав доручення забезпечити прийняття заарештованих, які страждають на
туберкульоз. Відповідно до коментарів органів влади України, цю проблему планується
вирішити шляхом передачі лікування заарештованих у відання спеціальних закладів
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Міністерства охорони здоров’я, охорону яких забезпечуватимуть підрозділи МВС. Це
вимагає внесення змін у відповідне законодавство.
За інформацією Генеральної прокуратури, за перше півріччя 2005 року судами
України притягнуто до кримінальної відповідальності 212 працівників міліції за
вчинені ними злочини, з них 43 – за застосування недозволених методів слідства.
Загалом на вимогу прокурорів до дисциплінарної відповідальності станом на
вересень 2005 року притягнуто 14117 працівників міліції.
Ситуація з жорстоким поводженням із затриманими в міліції протягом 2005 року
залишалася в Україні загрозливою, тому ПАРЄ у своїй Резолюції № 1466 (2005)
“закликає українську владу продовжувати застосовувати політику абсолютної
нетерпимості й забезпечити швидке, неупереджене і повне розслідування всіх
заяв про катування, переслідування і покарання винних та покращити контроль за
діяльністю правоохоронних органів на практиці.”
Внесені до Закону «Про міліцію» зміни зобов’язують міліцію повідомляти родичів
затриманого/заарештованого протягом 2 годин – а не 24 годин – після
затримання/арешту; повідомляти адвоката, адміністрацію місця роботи або навчання
про затримання, якщо це вимагається затриманим/заарештованим; забезпечувати
годування всіх затриманих осіб тричі на добу; повідомляти затриманого або
заарештованого про його процесуальні права та підстави для затримання/арешту.
Працівникам міліції забороняється допитувати затриманого/заарештованого, якщо він
вимагає присутності захисника, до прибуття такого захисника. У випадку недотримання
зазначених вище та інших положень встановлюється право на грошову компенсацію.
Проте практика діяльності міліції змінюється досить повільно, і з’являється чимало
свідчень про нові й нові випадки корупції або незаконного затримання громадян міліцією.

3. Загальні відомості про Департамент
Державний Департамент України з питань виконання покарань був створений
Указом Президента України 22 квітня 1998 року на базі Головного управління виконання
покарань (ГУВП) МВС України як окрема структура. Її створення стало етапом у
виконанні взятих на себе Україною в 1995 році зобов'язань при вступі до Ради Європи
про переведення кримінально-виконавчої системи у ведення Міністерства юстиції. З
1998 року дотепер Департамент входить до структури Кабінету Міністрів як самостійне
відомство, начальник Департаменту призначається Указом Президента.
Завдання та функції Департаменту спочатку були визначені в Положенні про
Департамент, затвердженому Указом Президента України 31 липня 1998 року. Згодом у
червні 2005 року був прийнятий Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу
службу України", який визначає правові основи організації та діяльності Державної
кримінально-виконавчої служби України, її завдання та повноваження. З 1 січня 2004
року набув чинності новий Кримінально-виконавчий кодекс, який є основним
документом, що регламентує виконання покарань і структуру установ Департаменту в
Україні.
Відразу після створення в Україні в лютому 2005 року нового уряду було заявлено
про ліквідацію Департаменту як самостійної структури та передачу його до Мінюсту. Таке
рішення відповідало зобов’язанню України, зафіксованому у висновку Парламентської
Асамблеї РЄ № 190 (1995). Однак відразу стали з'являтися думки деяких політиків,
підтримувані або ініційовані керівництвом Департаменту, про те, що вже самим
виведенням кримінально-виконавчої системи з ведення Міністерства внутрішніх справ
зобов’язання виконані: Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності Володимир МОЙСИК стверджував: "Відповідно
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до зобов’язань України при вступі до Ради Європи у відповідності з Висновком
(Заключенням) її Парламентської Асамблеї (№ 190 за 1995 рік) було визначено, що до
кінця 1998 року пенітенціарну систему України потрібно вивести з підпорядкування
Міністерства внутрішніх справ. На мою думку, вимоги Ради Європи зводяться не до
підпорядкування пенітенціарної системи Мінюсту, а до створення пенітенціарної
служби в якості автономної соціальної організації”
Таку позицію проголошувало й нове керівництво Департаменту.
Разом з тим, ці твердження, м’яко кажучи, неточні.
Це стосується й посилань на Висновок ПАРЄ, у якому однозначно говориться:
“відповідальність за управляння пенітенціарною системою... буде передана
Міністерству юстиції до кінця 1998 року”. Не змінилася позиція Ради Європи й у
подальшому. Так, у п. 8 Резолюції ПАРЄ № 1346 (2003) однозначно сказано:
„Асамблея закликає органи влади України: ...ііі. завершити переведення всієї
пенітенціарної системи у підпорядкування Міністерства юстиції..."
В п. 13.7 Резолюції Парламентської Асамблеї РЄ № 1466 (2005) про виконання
обов’язків та зобов’язань Україною говориться:
"Що стосується дотримання принципу верховенства закону та захисту прав
людини, Асамблея закликає владу України:
13.7. завершити передачу Державного департаменту з питань виконання
покарань у ведення Міністерства юстиції, як це передбачено у висновку 190 (пункт
11.vіі); започаткувати на національному рівні незалежний орган з нагляду за
місцями позбавлення волі та продовжувати похвальну практику санкціонування
публікації доповідей КЗК, присвячених Україні"
Таким чином, насправді позиція ПАРЄ щодо виконання зобов’язань нашої країни
перед Радою Європи не мінялася. Це означає, що переведення пенітенціарної служби в
підпорядкування Мінюсту залишається невиконаним до кінця зобов’язанням України,
чинним і сьогодні.
Очевидно, що таке рішення є політичним та рано чи пізно мусить бути виконане.
Президент України своїм Указом № 39/2006 від 20 січня 2006 року “Про План заходів
із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді
Європи” затвердив План, який містить й такий пункт: “на виконання обов'язків та
зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, здійснити заходи
щодо вирішення питань підпорядкованості Державного департаменту України з
питань виконання покарань” із терміном виконання 1 квітня 2006 року.
Відповідно до адміністративного розподілу, у структурі Департаменту функціонують
26 територіальних органів управління, у тому числі 23 управління в АР Крим, областях,
м. Києві та Київській області, 2 відділи в Закарпатській та Чернівецькій областях, а також
відділ кримінально-виконавчої інспекції в м. Севастополі, на який також покладені
відповідні управлінські функції.
Загальне число установ різних режимів у кримінально-виконавчій системі України в
останні роки коливалося в межах 180-182, у тому числі 136 виправних колоній, 33 СІЗО,
11 виховних колоній для неповнолітніх. До того ж, у кримінально-виконавчій системі
функціонує 22 виправних центри, де тримається майже 5 тисяч засуджених до
обмеження волі.
Станом на 01.01.2006 кількість посад рядового і начальницького складу становила
49814 одиниць, а кількість штатних посад персоналу, який утримується за рахунок
бюджетних коштів, становить 43487,5 одиниць, або 67% від показника кількості
персоналу кримінально-виконавчої служби, встановленого законодавством.
Система підготовки кадрів пенітенціарної системи включає Чернігівський юридичний
колеж, два училища підготовки молодшого персоналу в Дніпродзержинську та Білій
Церкві. Готується відкриття ще одного училища для молодшого персоналу. Підготовка
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спеціалістів для органів і установ виконання покарань здійснюється в Національній
юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого у місті Харкові (спеціалістиправознавці), Харківському національному університеті ім. В.М. Каразіна (спеціалістипсихологи та спеціалісти-соціальні працівники).

4. Структура покарань в Україні
Структура покарань, які застосовують суди України за кримінальні злочини, така:
згідно з даними, наданими "Донецькому Меморіалу" Державною судовою адміністрацією
України, у судах країни в 2005 році було закінчено провадженням 208 673 кримінальних
справи (у 2004 – 221 375). При цьому було засуджено 195 169 осіб. Це на 15% менше,
ніж в 2004 році, і майже стільки ж, як й у 2002 році. Застосування різних видів покарань в
2005 році відображено в наведеній таблиці. Застосування деяких із цих покарань більш
докладно висвітлено далі.
Покарання у вигляді позбавлення волі одержали 54 114 осіб, що помітно менше, ніж
в 1996-2000 р. Стабільним та неприродно низьким залишається в судовій практиці число
виправдальних вироків. В 2005 році їх винесено 898 (0,46%), хоча у 2004 році взагалі
лише 592 (0,26%).
Довічне ув’язнення у 2005 році отримали 168 осіб, і нині в Україні відбувають таке
покрання 1221 особа. Такі засуджені утримуються у двох спеціально обладнаних
в'язницях у Житомирі та Вінниці, а також у секторах максимального рівня безпеки низки
інших установ Департаменту. Станом на 01.01.2006, у зазначених установах загалом
обладнано 1225 місць. Департамент ледь встигає створювати нові місця для цієї
категорії в’язнів, і тому іноді вони утримуються певний час у СІЗО, де для їхнього
тримання виділені спеціальні блоки.
Вид покарання

Число засуджених

До позбавлення волі на певний строк

54 114 / 27,7%

Довічне ув’язнення

168 /0,08%

Виправні роботи

2 221 / 1,1%

Громадські роботи

3 800 / 1,95%

Арешт

2 219 / 1,1%

Штраф

12 963 / 6,6%

Звільнені від відбування покарання з випробуванням

109 362 / 56,0%

Обмеження волі

4 502 / 2,3%

Усього

195 169

5. Ув’язнені та засуджені в установах Департаменту
У розрахунку на 100 000 населення в Україні утримується в ув’язненні близько 370
осіб. Для порівняння – у США цей показник складає 700, у Росії – близько 650. У країнах
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Західної Європи цей показник становить близько 100 (наприклад, у Німеччині – 85, у
Бельгії – 75). Значний ріст тюремного населення в Україні відбувався в першій половині
90-х років минулого століття: в 1989 році в місцях позбавлення волі відбувало покарання
88 807 чіл., а в 1996 р. – 172 163 чіл.
Рік

Засуджено усього

в тому числі до
позбавлення волі

Частка осіб, засуджених
до позбавлення волі

1999

222 239

83 399

37,5%

2000

230 903

82 869

35,9%

2001

201 627

70 308

34,9%

2002

194 212

61 168

31,4%

2003

201 100

61 000

30,3%

2004

224 226

62 337

27,9%

2005

195 169

54 282

27,8%

Збільшення чисельності тюремного населення стало наслідком тенденції
збільшення застосування судами покарання у вигляді позбавлення волі. Якщо в 1988
році було засуджено до позбавлення волі всього 29 372 осіб, то у 1994 – вже 63 572, а з
1996 року протягом трьох років у місця позбавлення волі щорічно відправлялися більше
85 тис. осіб.
Порівняння даних за останні роки (див. таблицю) дозволяє констатувати, що
застосування позбавлення волі з 2001 року стало трохи знижуватися. У результаті
щорічно у місця позбавлення волі в 2002-2004 р. відправлялося "тільки" по 61-62 тис.
осіб, а в 2005 – близько 54 тисячі осіб. Максимум застосування позбавлення волі припадає
на 1999 рік – 37,5%. Помітна зміна відбулася після прийняття нового Кримінально кодексу –
в 2004 році частка осіб, засуджених до позбавлення волі, впала до "рекордно низького" після
1988 року рівня в 27,9%, а у 2005 – до 27,8%.
Фінансування пенітенціарної системи здійснюється головним чином з бюджету (в
2004 році – 612 млн. грн. або біля $ 123 млн. доларів), що явно недостатньо. За деякими
оцінками для нормального фінансування системи потрібно приблизно в три рази більше.
Передбачено часткове фінансування установ за рахунок діяльності у колоніях
промислових підприємств (в 2004 році планувалися надходження 159 млн. грн. або біля
$ 32 млн. доларів). На харчування одного ув'язненого в середині 2002 року витрачалося
2 грн. 11 коп. (біля $ 0,4); усього на утримання одного ув'язненого витрачалося на місяць
близько 120 грн. ( біля $ 23). Зараз ці показники ненабагато зросли.
Крім того, тримання ув'язнених частково оплачують вони самі зі своїх заробітків; для
цього із заработаних ними коштів здійснюються відрахування. Підприємства
Департаменту зазнають великих труднощів з отриманням замовлень, з виробництвом та
реалізацією своєї продукції. Значна частина засуджених не забезпечена роботою, що
породжує безліч труднощів як для самих ув'язнених, так і для адміністрації колоній.
У доповіді Моніторингового Комітету ПАРЄ 2005 р. зазначається:
“Поряд із виділенням достатніх коштів для підтримки і розвитку пенітенціарної
системи додаткову увагу слід приділити ефективності витрат. Рахункова палата
парламенту, після ретельної перевірки бюджетних видатків Державного департаменту у
2004 році, дійшла до висновку у березні 2005 року, що Департамент не зміг реалізувати
належним чином доручені йому бюджетні програми. Через відсутність належного
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внутрішнього контролю і невиконання попередніх рекомендацій палати посадові
особи Департаменту вчинили бюджетні правопорушення і неефективно
використали бюджетні кошти на суму в 136 мільйонів гривень (майже 19 мільйонів
євро).
Ми закликаємо органи державної влади України забезпечити достатнє фінансування
пенітенціарної системи, усунути переповнення в’язниць і покращити умови утримання.
Європейський Суд з прав людини неодноразово звертав увагу на те, що брак ресурсів
не може служити виправданням утримання ув’язнених в таких поганих умовах, які
досягають межі поводження, що становить порушення статті 3 Конвенції. У шести
справах проти України Суд визнав умови утримання нелюдськими та такими, що
принижують гідність”.

6. Кримінально-виконавче законодавство
Очевидно, що виконання судового вироку неминуче супроводжується низкою
обмежень, не визначених у судовому вироку, але тісно пов'язаних з виконанням
покарання. Практично це означає, що іноді до Закону можуть вводитися обмеження,
які не є неминучими при відбуванні покарання у вигляді позбавлення волі й
доцільність яких може бути сумнівною або не мати розумного обґрунтування. Проте,
сформульовані й введені до Кодексу, вони набирають силу закону.
Аналіз ряду наведених статей нового Кримінально-виконавчого Кодексу (КВК)
України має дещо фрагментарний характер і ставить на меті показати недосконалість, а
іноді суперечливість або декларативність багатьох з положень нового Кодексу.
Новий Кримінально-виконавчий кодекс України був прийнятий в 2003 році та набув
чинності 01.01.2004 року. Він містить ряд нових і прогресивних положень, однак у той же
час в ньому залишилося багато норм, характерних для старого кодексу й таких, що не
відповідають реаліям сьогодення.
У п. 2 ст. 7 стверджується, що "засуджені користуються всіма правами людини і
громадянина, за винятком обмежень, визначених законами України та цим Кодексом і
встановлених вироком суду". Дана норма дозволяє цим Кодексом обмежувати права
засуджених, виходячи не тільки за рамки судового вироку, а й за рамки неминучих та
доцільних обмежень. Далі наводяться приклади такого перевищення рамок судового
вироку (див. наприклад, аналіз ст. 121 даного Кодексу).
Ст. 8 надає засудженим право "на отримання інформації про свої права і обов'язки,
порядок і умови виконання та відбування призначеного судом покарання ", однак не
ставить за обов'язок адміністрації надавати її в письмовому вигляді. Це призводить до
того, що часто тюремний персонал тільки зачитує засудженим їх права, і тим самим
позбавляє їх можливості звертатися до точних формулювань закону в будь-який зручний
для них час, коли така потреба в них виникає. У кожному випадку, коли виникає потреба
звернутися до норм закону, засуджений змушений просити про це адміністрацію.
Цією ж ст. 8 засудженим надається право звертатися відповідно до законодавства із
пропозиціями, заявами й скаргами до адміністрації органів й установ виконання
покарань, до їхніх вищих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, до суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Незважаючи на те, що засуджений
має право звернутися до суду, кодекс не містить процедури та гарантій для такого
звернення. У засудженого немає гарантованої можливості звернутися до адвоката,
відправити скаргу до суду тощо. До останнього часу стаття не містила навіть норми, яка
б дозволяла засудженим конфіденційно звертатися до міжнародних інституцій,
наприклад, до Комітету проти тортур або до Європейського Суду з прав людини.
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Законом України від 1 грудня 2005 року були внесені зміни до Кодексу – до цієї статті та
до ст. 113. Завдяки цьому засуджені одержали право звертатися до Європейського суду
з прав людини та до інших органів міжнародних організацій.
Право "на соціальне забезпечення, у тому числі й на одержання пенсій, у
відповідності із законами України", яке надається цією статтею, фактично має
дискримінаційну процедуру (див. коментар до ст. 122).
Показовим є співвідношення декларацій про те, що прийнятий кодекс є
прогресивним та враховує міжнародні стандарти щодо дотримання прав людини, та
фактичний зміст положень кодексу. З цього приводу дуже слушне спостереження зробив
декан факультету Національної Юридичної Академії (Харків) А. Степанюк. Він, зокрема,
зазначає, що “у зв'язку з аналізом переліку принципів кримінально-виконавчого
законодавства виникає питання, чому серед перерахованих принципів не виявилося
місця принципу поваги до прав людини? Виходить, що автори КВК, декларуючи, що КВК
України розроблений з урахуванням міжнародних стандартів поводження з ув'язненими,
міжнародних угод про захист прав і свобод людини, фактично проігнорували Основні
принципи поводження з ув'язненими, де містяться такі положення: “Всі ув'язнені
користуються повагою, притаманною гідності та значущості, як людей”. За винятком тих
обмежень, необхідність яких власне обумовлена фактом ув’язнення в тюрму, всі
ув'язнені користуються правами людини і фундаментальними свободами.
Частина 2 ст. 8 визначає коло осіб, які можуть надавати засудженим правову
допомогу: "Засудженому гарантується право на правову допомогу. Для одержання
правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших
фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної особи". Очевидно, що це коло максимально
обмежене, до нього, наприклад, не включені ані громадські організації, ані родичі
засудженого, тоді як ст.44 Кримінально-процесуального Кодексу України передбачає
можливість допуску як захисника родичів обвинуваченого. Таким чином, нормами даного
Кодексу право засуджених на правову допомогу максимально обмежено.
Варта уваги точка зору наукового співробітника сектору проблем кримінальновиконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Академії Правових
Наук України, м. Харків, І.Яковець щодо нового порядку розподілу засуджених за видами
установ.
Вона вважає, що існуючий на сьогодні порядок визначення виду установи виконання
покарань не забезпечує зведення засуджених в однорідні групи, що є однією з умов
ефективності роботи з ними. В установах одного й того ж виду дуже часто разом
тримаються зовсім різні за ознаками вчиненого злочину й даними про особу засуджені.
Незважаючи на те, що в Інструкції вказується на всебічне врахування обставин
справи й особи засудженого при визначенні установи виконання покарань (на чому
наголошували експерти Ради Європи), на практиці їх первинна класифікація
здійснюється виключно з огляду на тяжкість учиненого злочину, попередню судимість й
факт відбування в минулому покарання у вигляді позбавлення волі.
Встановлений чинними нормативно-правовими актами Департаменту порядок
захисту засудженими своїх прав при визначенні виду установи виконання покарань
відрізняється невиправданою складністю, плутаниною й у цілому не відповідає
положенням Конституції України та чинного законодавства”.
У ст. 24 Кодексу в переліку осіб, які мають право відвідувати без спеціального
дозволу установи виконання покарань для здійснення контролю, відсутні члени
Європейського Комітету проти катувань, що не відповідає рекомендаціям Комітету й
сенсу Європейської Конвенції проти катувань. Немає в переліку й представників
спостережних комісій, які вповноважені здійснювати громадський контроль місць
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позбавлення волі. Таким чином, декларований у ст. 25 Кодексу громадський контроль
фактично неможливий як контроль повноцінний.
У п. 2 ст. 25 говориться: „Для забезпечення громадського контролю за дотриманням
прав засуджених під час виконання кримінальних покарань створюються спостережні
комісії, які діють на підставі цього Кодексу та Положення про спостережні комісії, яке
затверджується Кабінетом Міністрів України". Як показало дослідження “Донецького
Меморіалу”, вперше проведене в Україні, реально ці комісії в переважній більшості
складаються на 85-90%, а часто й на всі 100%, – з чиновників. То ж громадський
контроль установ системи тільки декларується, оскільки до кола повноважень комісій,
визначених згаданим Положенням, контроль за дотриманням прав людини не
включений. Тобто, на практиці такий контроль відсутній. А позитивні оцінки діяльності
спостережних комісій у царині громадського контролю на даному етапі можуть
надаватися лише тими, хто погано знає реальний стан справ.
Даним Кодексом виконання деяких видів покарань, започаткованих як альтернатива
позбавленню волі, передбачене таким чином, що відмінності їх від позбавлення волі
практично немає. Так, у п. 2 ст. 51 Кодексу сказано " На засуджених до арешту
поширюються обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для
осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі ". Це означає, що покарання у
вигляді арешту – фактично є ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ, хоча формально воно таким не
вважається. Це підтверджується й формулюванням п. 1 ст. 53: " Матеріально-побутове
забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту здійснюються
відповідно до норм, встановлених для осіб, які відбувають покарання у вигляді
позбавлення волі "
Стаття 59 містить два взаємовиключних положення для осіб, які відбувають
покарання у вигляді обмеження волі. У п.1 спочатку стверджується, що особи, "засуджені
до обмеження волі мають право... мати при собі гроші та цінні речі, користуватися
грішми без обмежень,", а в п. 4 наводиться перелік заборонених предметів і говориться,
що "у разі виявлення... у засудженого... гроші, цінності та інші речі за рішенням суду
можуть бути передані в доход держави ". Інакше кажучи, в одній і тій же статті гроші
мати при собі дозволяється, і передбачено покарання за те, що засуджений буде ці
гроші при собі мати.
Кодекс не містить ясних вказівок, чи є праця правом засуджених або їхнім
обов'язком. Так, у п.1 ст.60 говориться: "засуджені до обмеження волі залучаються до
праці, як правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній основі на
підприємствах". Така ж недомовленість міститься в ст. 77 Кодексу щодо праці
військовослужбовців. У ст. 9 серед основних обов'язків засуджених необхідність
працювати відсутня. Зате ст. 118 стверджує цілком виразно: "Засуджені до позбавлення
волі повинні працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії".
Разом з тим, у ст. 107 Кодексу наведені права та обов'язки засуджених до позбавлення
волі, серед яких визначене право "брати участь у трудовій діяльності". Очевидно, що
одночасне застосування положень статей 107 й 118 неможливе.
Кодекс має й інші обмеження застосування законодавства про працю. Наприклад,
згідно п. 4 ст. 118, "засуджені не мають права припиняти роботу з метою вирішення
трудових та інших конфліктів". Заборона припиняти роботу для вирішення трудового
спору – позбавлення права засудженим відстоювати свої трудові права. Спроба
вирішити трудовий конфлікт зупинкою роботи може спричинити важкі наслідки для
засудженого – його визнають "ЗЛІСНИМ порушником" і він може бути за це покараний
(див. наступну статтю)
Ряд статей передбачає використання праці засуджених як покарання (ст.68, 82, 132,
145 Кодексу) У даному зв'язку А. Степанюк слушно зазначає, що "оголосивши свою
прихильність до міжнародних стандартів поводження з ув'язненими, розроблювачі КВК у
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ч. 1 ст.132, де передбачене таке стягнення, як "призначення на позачергове чергування
по прибиранню приміщень і території колонії ", ще раз проігнорували рекомендації, що
містяться в ч. 1 ст. 28 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими,
відповідно до якої ув'язнених не слід карати в дисциплінарному порядку роботою з
обслуговування самої установи."
Особливо багато обмежень, виправданість яких або сумнівна, або взагалі не має
розумного пояснення, міститься у статтях, які визначають права засуджених. Їхній
конкретний зміст часто суперечить положенням загального характеру, які містяться в
Кодексі. Наприклад, у ст. 102 стверджується, що "режим у колоніях має зводити до
мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти
підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку і усвідомленню людської
гідності". Це твердження суперечить численним конкретним обмеженням,
встановленим іншими статтями цього Кодексу.
Так, ст. 110 встановлює, що "засудженим надається право на чотири телефонних
розмови протягом року тривалістю до п'ятнадцяти хвилин кожна під контролем
адміністрації". А ст. 81 передбачає надання однієї телефонної розмови як міру
заохочення. Більше того, Правила внутрішнього розпорядку, які є підзаконним актом, ще
більше звужують – до речі, на порушення Конституції – можливості для засуджених
користуватися телефоном, оскільки згідно зі ст. 46 Правил "адміністрація установи при
наявності технічної можливості забезпечує надання засудженим телефонних розмов".
Така норма дозволяє адміністрації у випадку, якщо "технічної можливості" немає –
взагалі телефонні розмови не надавати, що суперечить положенням Кодексу. Крім того,
заохочення телефонним дзвінком, та ще ОДНИМ на місяць, означає, що право на
спілкування із зовнішнім світом може перетворюватися на елемент маніпулювання
засудженими. Це протирічить і ст. 22 Конституції України, яка забороняє приймати
закони, що погіршують стан із правами людини.
Стаття 107 надає засудженим також право:
– надавати пропозиції, заяви і скарги в усній чи письмовій формі від свого імені і з
питань, що стосуються їх особисто;
– розпоряджатися вільним часом, який відведений розпорядком дня, не порушуючи
при цьому правил поведінки;
– одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту;"
Однак ця стаття фактично забороняє подавати скарги, якщо вони не стосуються
засудженого особисто. Вільним часом засудженим теж часто фактично складно
розпоряджатися на свій розсуд, оскільки у випадках, коли розпорядком дня колонії
передбачені певні заходи, ухилитися від участі в них неможливо, інакше це може бути
розцінене, як порушення правил поведінки. Про це мова йде в ст. 123, де прямо
говориться: "розпорядком дня колоній можуть бути передбачені виховні заходи, участь
у яких для засуджених є обов'язковою". Таким чином, вільний час, яким засуджені
можуть дійсно розпоряджатися на свій розсуд, зводиться до мінімуму, а позбавлення
засуджених права вибору в такій ситуації знижує їх соціальну відповідальність, що прямо
суперечить статті 7, у якій стверджується, нібито "держава поважає та охороняє права,
свободи та законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їхнього
виправлення та ресоціалізації ". Складно поєднати описані вимоги Кодексу із
твердженнями п.2 ст. 102 "звести до мінімуму різницю між умовами життя в колонії й
на волі".
Одержувати освіту засудженим теж буває неможливо, тому що в колоніях нерідко
відсутні в достатній кількості підручники, зошити, дуже складно залучити достатньо
вчителів. І хоча згідно п. 2 ст. 125 "засудженим, які бажають підвищувати свій
загальноосвітній рівень, незалежно від віку, створюються умови для самоосвіти,
надається можливість навчання в загальноосвітніх навчальних закладах колоній", у
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той же час здійснення цієї можливості ставиться в залежність від "наявності необхідної
матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів". Це не дає
гарантій виконання передбачених положенням даної статті зобов'язань та означає, що
виконання гарантованого Конституцією права на освіту ставиться в залежність від
наявності матеріально-технічної бази, якої часто в колоніях немає.
Щодо реального стану з освітою, то за даними Департаменту в установах виконання
покарань утримується 20352 засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти.
Кількість учнів у виправних колоніях на кінець І семестру складає 11006 засуджених
(54% від осіб, які не мають середньої освіти), що на 18% більше ніж у 2004/2005
навчальному році. У порівнянні з минулим навчальним роком з 670 до 712 збільшилася
кількість вчителів, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах при установах
кримінально-виконавчої системи.
Навчальні заклади функціонують при 103 виправних колоніях та 18 слідчих
ізоляторах. У 38 установах створено вечірні школи, у 41 – класи (групи) з вечірньою
формою навчання, у 42 – навчально-консультаційні пункти. Обладнано 332 навчальних
класи.
У п. 4 цієї ж статті говориться: "Для засуджених, які не мають робітничої професії, за
якою вони можуть бути працевлаштовані в даній колонії, обов'язковою є підготовка на
курсах професійного навчання робітників на виробництві". Інакше кажучи, навчання
професіям у колоніях може бути примусовим, що не передбачається ані Конституцією,
ані вироком суду, а лише "даним Кодексом".
Стаття 112 обмежує максимальну вагу однієї посилки або бандеролі, посилаючись
на поштові правила, що ще можна якось зрозуміти. Незрозуміло, чому "вага однієї
передачі не може перевищувати встановленої ваги посилки". Обмеження права
одержувати посилки, продукти без обмежень суперечить наміру п.2 ст. 102 Кодексу
"звести до мінімуму різницю між умовами життя в колонії й на волі".
Стаття 111 Кодексу надає засудженим у зв'язку з винятковими особистими
обставинами отримати право на короткочасні виїзди за межі виправних колоній. Дозвіл
на короткочасний виїзд надається начальником колонії з урахуванням особистості та
поведінки засудженого. Однак Кодекс не містить процедури оскарження відмови в
наданні виїзду. Можливо, вважається, що начальник колонії ніколи не може помилятися,
ухвалюючи рішення щодо надання засудженому можливості виїзду за межі колонії.
Недостатньо чітко регламентоване Кодексом тримання засуджених до позбавлення
волі в ділянці посиленого контролю. Стаття 97 передбачає, що в таких випадках "на
кожного засудженого розробляється спеціальна індивідуальна програма, яка
передбачає заходи індивідуально-виховного, психотерапевтичного, психокорегуючого
характеру". Переведення до ділянки ресоціалізації можливе "за клопотанням
начальника відділення соціально-психологічної служби постановою начальника
колонії... після реалізації цієї програми". Проте у Кодексі не визначено, як довго
засуджений може перебувати в приміщенні камерного типу, відсутні критерії виконання
програми. Не виключена ситуація, коли засуджений може в принципі весь свій строк
провести в ділянці посиленого контролю, оскільки Кодекс не містить перешкод такому
варіанту. Той факт, що порядок зміни умов тримання засуджених шляхом переведення
до дільниці посиленого контролю визначений вказівкою Департаменту від 1 липня 2004
року № 5-2740, підтверджує неприпустиму практику, коли питання, які стосуються прав
людини, визначаються підзаконними документами.
У статті 106 регламентовано застосування фізичної сили, спеціальних засобів і
зброї. В п.5 передбачається, що "про застосування фізичної сили, спеціальних засобів та
гамівної сорочки доповідається в рапорті начальникові колонії. Про кожний випадок
застосування зброї складається рапорт і негайно повідомляється прокурор". Разом з тим
не передбачена можливість контролю за застосуванням фізичних заходів впливу з боку
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цивільних структур, громадськості. А мова йде про ситуації, коли ймовірність порушення
прав людини підвищена.
Що ж стосується безпеки засуджених, то А. Степанюк зауважує, що "як
підкреслювалось в літературі, колоністському гуртожитку іманентно притаманний ряд
легітимних чи завуальованих правообмежень, відсутніх при камерному тюремному
триманні. Зокрема, він не забезпечує на належному рівні право засудженого на особисту
безпеку і захист від зазіхань з боку інших засуджених на його життя і здоров'я, честь і
гідність, права й законні інтереси, обмежує засудженого в праві вільно розпоряджатися
особистим часом, одержувати інформацію, що його цікавить, з каналів масової
комунікації. У зв'язку з цим видається, що лише тюремне тримання засуджених змогло б
забезпечувати їхню особисту безпеку.”
Згідно зі ст. 113 "засудженим дозволяється одержувати й відправляти листи й
телеграми за свій рахунок без обмеження їхньої кількості.... Кореспонденція, яку
одержують і відправляють засуджені, підлягає перегляду". Кодекс не встановлює, як
відбувається перегляд листів – у присутності засудженого або без нього. У такому
варіанті перегляд листів фактично означає цензуру. Крім того, держава не забезпечує
засудженим якийсь мінімум можливостей для листування, і якщо у засудженого немає
коштів, іноді не з його провини – то у нього тоді немає фактично й ПРАВА вести
листування. Ч. 3 ст. 113 КВК указує на те, що кореспонденція осіб, позбавлених волі,
підлягає перегляду, а це є не чим іншим, як прихованою формою цензури, що згідно зі ст.
15 Конституції України заборонено.
Відповідно до п. 4 статті 113 "пропозиції, заяви та скарги, адресовані
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та прокуророві, перегляду не
підлягають і не пізніше, ніж у добовий строк направляються за приналежністю". У
переліку адресатів для листів, які не підлягають перегляду, Європейський Суд з прав
людини з'явився тільки після прийняття 1 грудня 2005 року Закону, яким внесено
відповідні зміни.
Стаття 115 встановлює, що норма житлової площі "на одного засудженого у
виправних колоніях не може бути меншою трьох квадратних метрів". Однак ця норма
не відповідає рекомендаціям Комітету проти катувань про як мінімум чотири квадратних
метри на особу.
У п. 3 статті 121 міститься сувора вимога: "із засуджених, які злісно ухиляються від
роботи, вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших
наданих послуг утримується з коштів, які є на їхніх особових рахунках. У разі відсутності
в засудженого коштів на особовому рахунку виправна колонія має право пред'явити
йому позов через суд". Очевидно, що подача позову до суду на засудженого, який
відмовляється від роботи, створює, крім іншого, для нього складнощі після звільнення –
не маючи роботи, він мусить ще сплачувати за позовом за своє перебування в колонії.
Стаття 122 Кодексу визначає, що "засуджені мають право на загальних підставах на
державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою
годувальника та в інших випадках, передбачених законом". Однак у п.3 цієї статті
міститься положення, яке зводить нанівець твердження п.1: "час роботи засуджених у
період відбування ними покарання у виді позбавлення волі зараховується у стаж роботи
для призначення трудової пенсії після звільнення за умови сплати ними страхових
внесків до Пенсійного фонду України в порядку і розмірах, передбачених
законодавством". У колоніях при оплаті праці засуджених внески в Пенсійний фонд
установи на них не перераховують, тим самим не зі своєї волі, а в результаті дій
державної структури – установи виконання покарання – засуджені фактично втрачають
права на пенсію за час роботи в колонії, якщо не оплатять по виходу на волю в
Пенсійний фонд внески за цей час. Як правило, це їм зробити важко або навіть
неможливо. Тому на практиці їхнє ПРАВО на пенсію за час роботи в колонії обертається
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відсутністю реальних можливостей здійснити це своє право. Це ще одне свідчення того,
як на практиці обіцянка п.2 ст. 102 "звести до мінімуму різницю між умовами життя в
колонії та на волі" обертається порушенням їхніх прав і створенням для засуджених
проблем, які ускладнюють їм соціальну адаптацію після звільнення.
У п. 4 цієї ж статті 122 міститься положення про те, що "засуджені, які втратили
працездатність під час відбування покарання, після звільнення їх від покарання
мають право на пенсію і на компенсацію шкоди у випадках і у порядку,
встановлених законодавством України". Тим самим даною нормою засуджені
позбавляються права на компенсацію нанесеної їм шкоди під час відбування
покарання, тому що таке право з'являється у них лише після звільнення. Очевидна
дискримінаційність даної норми, яка стає нібито законною в силу п. 2 статті 7, де
стверджується, що "засуджені користуються всіма правами людини і громадянина,
за винятком обмежень, визначених законами України та цим Кодексом і
встановлених вироком суду".
Згадувана вище І. Яковец вважає, що “те, що в статтях 107 і 119 КВК особам,
позбавленим волі, не передбачене право на відпустку, означає не що інше, як
ігнорування не лише ст. 45 Конституції України, де закріплене право кожного
працюючого на щорічний відпочинок, але й те, що український законодавець не взяв до
уваги рекомендації, що містяться в ст. 70. 2 Європейських тюремних правил, відповідно
до яких програми виправного впливу повинні передбачати умови надання відпустки з
місць позбавлення волі.”
Процедура оскарження рішень адміністрації, передбачена Кодексом, вкрай
недосконала. Вона міститься в пп. 13-15 статті 134: "засуджений може оскаржити
накладене на нього стягнення, однак подання скарги не зупиняє виконання стягнення.
Посадова особа, яка наклала стягнення, за наявності для того підстав може його
скасувати або замінити іншим, більш м'яким стягненням. Вища посадова особа може
скасувати стягнення в разі, коли посадова особа, як наклала стягнення, перевищила свої
повноваження або стягнення було накладено нею при відсутності порушення з боку
засудженого". Як випливає зі статті, рішення "вищої посадової особи" оскаржити вже не
можна. Кодекс такого оскарження не передбачає. Кінцева інстанція для скаржника –
"вища посадова особа". І ніякої ролі незалежних структур, ніякого громадського
контролю за правильністю застосування покарань Кодекс не передбачає. Крім того, п. 15
даної статті передбачає, що "при накладенні стягнення на засудженого адміністрація
колонії надає йому можливість у встановленому порядку повідомити про це близьких
родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи". Однак Кодекс
не містить процедур і механізмів повідомлення, гарантій з боку адміністрації такого
повідомлення. Невідомо, який встановлений порядок повідомлення про стягнення
адвокатові, не визначено, КИМ та ЧИМ такий порядок встановлений, чи існують санкції
за його порушення адміністрацією.
Ще одним прикладом відсутності процедури оскарження рішень адміністрації є
стаття 145, яка встановлює, що "за порушення встановленого порядку й умов відбування
покарання до засуджених неповнолітніх може застосовуватися... поміщення до
дисциплінарного ізолятору на строк до десяти діб з виводом або без виводу на навчання
або роботу". Разом з тим процедура оскарження такого рішення в Кодексі відсутня.
Схожа ситуація й з порядком стягнення матеріальних збитків, заподіяних
засудженими до позбавлення волі.
Щодо невиправданих обмежень, зафіксованих у Кодексі, І. Яковець вважає, що у
ньому „передбачені такі обмеження, які безпосередньо не характеризують сутність
покарання, хоча вони у тій чи іншій мірі впливають на обсяг кари. Яскравим прикладом
подібного обмеження є встановлення занижених норм харчування для осіб, які
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утримуються у приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня
безпеки порівняно з установами інших видів”.
Стаття 157 передбачає, що "особи, які звільнені від відбування покарання,
забезпечуються безплатним проїздом до місця проживання або роботи в межах
України". Однак ця вимога може й не виконуватися, оскільки зараз колонії часто не
мають для цього коштів. Засуджені нерідко виходять на волю без копійки грошей і без
паспорта. Однак відповідальність за те, що засудженому не забезпечать безплатний
проїзд, Кодексом не передбачається, як вона не передбачена й за невиплату йому
зароблених грошей. Це ще один приклад несиметричності відповідальності засудженого
та державної установи.
Положення Кодексу, що стосуються утримання довічно ув'язнених, теж недосконалі.
Так, стаття 92 передбачає роздільне тримання засуджених до позбавлення волі. Така
вимога не передбачає їхнього тримання у загальній масі ув'язнених на весь період
їхнього покарання, що навряд чи виправдано та не сприяє збереженню ними соціальних
навичок, негативно впливає на їхнє психологічне самопочуття.
В цілому умови тримання довічно ув'язнених дуже суворі й жорстокі. Вони не
стимулюють засуджених виправлятися, сподіватися на майбутнє. Їм не надана
можливість, нехай і з часом, відбувати покарання в середовищі інших ув'язнених.
Наслідки такого підходу можуть бути дуже негативні для засуджених.
Засуджені до довічного ув’язнення жінки утримувалися в Чернігівській колонії № 44 з
порушенням положень даного Кодексу. Кількаразові звернення правозахисників щодо
необхідності приведення у відповідність умов їх тримання Департаментом ігнорувалися.
Тільки після втручання Генеральної прокуратури ці зміни були введені.
Правила внутрішнього розпорядку колоній містять цілу низку норм, застосування
яких не має раціонального обґрунтування. Так, наприклад, засудженим заборонено
вивішувати біля своїх тумбочок та ліжок репродукції з журналів, фотографії.
Слід зазначити ще дві важливі особливості нового Кримінально-виконавчого кодексу.
По-перше, він грішить зайвою деталізацією: кодекс визначає кількість побачень, вагу
передач, кількість телефонних дзвінків, які дозволяють засудженим. Це означає, що
змінити будь-яку з цих позицій, наприклад, щодо ваги для посилок або можливої
кількості телефонних дзвінків, може тільки парламент і для цього треба приймати
окремий Закон. Набагато прагматичніше було б всі подібні деталі регламентувати більш
простою процедурою, наприклад, встановлювати їх Правилами внутрішнього
розпорядку, затверджуваними Наказом Голови Департаменту. Тим більше, що в цих
Правилах ці норми все одно зафіксовані, дуже часто в тих же самих формулюваннях, що
й у Кодексі. Таке дублювання свідчить про певну “неосвіченість” розробників Кодексу з
технікою складання правових документів.
По-друге, у розділі ІІІ Кодексу глава "Режим в колоніях та способи його
забезпечення" розташована поперед інших глав, присвячених умовам тримання, правам
та обов'язкам засуджених. Це розташування фіксує усталені пріоритети в діяльності
установ виконання покарань – режим важливіше за дотримання прав засуджених.
Практична діяльності адміністрації та керівництва органів Департаменту підпорядкована
саме такій ієрархії. Такі пріоритети сприяють порушенням прав людини, тому що саме
вимогами режиму ці порушення прав найчастіше виправдовуються.
У червні 2005 року прийнятий Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу
службу України", який визначає правові засади організації та діяльності Державної
кримінально-виконавчої служби України, її завдання та повноваження.
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7. Контроль за діяльностю установ виконання покарань
Проблеми, труднощі та недоліки в діяльності кримінально-виконавчої системи
України її керівники та представники не приховують, однак, як правило, обмежуються
їх досить загальною констатацією. Незалежних інституцій, які мають за Законом
право перевіряти та контролювати діяльність системи, небагато. Національними
інституціями є прокуратура та омбудсман, міжнародними – Європейський Комітет з
попередження катувань. Варто підкреслити, що автономний характер відомства
ускладнює контроль за його діяльністю незалежними структурами. Фінансову
діяльність системи може перевіряти Рахункова палата Верховной Ради. Фрагменти
звітів омбудсмана та Рахункової палати, які наведені нижче, свідчать про серйозні
недоліки як у сфері дотриманняправ ув'язнених, так й в організації використання
бюджетних коштів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова у своєму
виступі у Верховній Раді України на представленні своєї щорічної доповіді про стан з
дотриманням і захистом прав і свобод людини в Україні 6 липня 2005 року відзначає ряд
дуже суттєвих проблем з дотриманням прав ув’язнених.
Вона вважає досить болючою проблему надмірного застосування судами такого
запобіжного заходу, як тримання під вартою. Передача функції вирішення застосування
його від прокуратури до суду майже не вплинула на кількість ув’язнених осіб. Місцевими
судами задовольняється близько 90 відсотків подань слідчих. Протягом 2004 року зі
слідчих ізоляторів був звільнений кожен сьомий арештований (10 тис. 537 чоловік) – у
зв'язку зі зміною запобіжного заходу, засудженням до покарання, не пов'язаного з
позбавленням волі, виправданням або взагалі закриттям кримінальних справ.
Як свідчить моніторинг Уповноваженого, протягом останніх двох років у практиці
застосування недозволених методів ведення слідства, зокрема катувань, на жаль,
тенденції до зниження не спостерігається. Отже, докорінних змін на краще ані раніше,
ані сьогодні так і не відбулося. Дотепер не створений незалежний орган для
розслідування скарг на міліцію.
Слід додати, що на даний час на комунікації з урядом України перебуває близько 40
заяв, поданих до Європейського суду з прав людини, справ, пов'язаних із застосуванням
катувань.
Одним з напрямків діяльності Уповноваженого є контроль за умовами тримання
громадян, затриманих міліцією.
Перевіркою Уповноваженого з прав людини в червні нинішнього року в ізоляторі
тимчасового тримання (ІТТ) м. Феодосії було встановлено, що камери дотепер
залишаються без вікон. У багатьох ІТТ камери – це напівпідвальні, напівтемні бетонні
мішки, без свіжого повітря, питної води, санвузлів, що є ризиком для здоров'я людини й
нагадує епоху середньовіччя. До того ж вони постійно в півтора-два рази переповнені, і
дихати там можна тільки завдяки примусовій вентиляції.
Уповноваженим з прав людини виявлено, що порушуються права громадян на
тригодинну затримку в кімнатах для тримання осіб, у половині з 808 райвідділів
затриманих так і не годують, незважаючи на кілька подань Уповноваженого, за якими
народні депутати та уряд виділили кошти. Такі умови теж є катуванням, але через
триваючі масові затримки та арешти їх розташовують у кімнатах для затриманих. Через
ІТТ проходять щорічно більше мільйона осіб.
Однією з самих болючих проблем, пов'язаних з дотриманням прав ув'язнених, є
перенаповнення пенітенціарних установ і пов'язані із цим незадовільні побутові умови
їхнього тримання.
В Україні перенаповненість місць позбавлення волі становить 20%. Приведення
умов тримання в пенітенціарних установах до міжнародних стандартів проходить в
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Україні вкрай повільно. Наслідком цього є постійний ріст кількості скарг ув'язнених та
їхніх близьких родичів до Європейського суду з прав людини.
Перевіркою Уповноваженого з прав людини встановлено, що саме через
незадовільний стан з розглядом судами матеріалів щодо важко хворих людей, які
перебувають за ґратами в установах пенітенціарної системи, зокрема, в Херсонській і
Донецькій областях, з 454 засуджених, які захворіли важкими хворобами та мають право
бути звільненими від покарання, тільки в 40% випадків суд пішов назустріч цим людям. А
з тих, кому було відмовлено, помер кожен третій.
Уповноважений розцінює як катування практику використання в пенітенціарних
установах підрозділів особливого призначення. Бійців підрозділів залучають до так
званих відпрацьовувань установ і проведенню в них загальних обшуків. При цьому
введена жорстока та така, що принижує людську гідність, методика з масовим побиттям
людей. Такі негативні явища були виявлені Уповноваженим з прав людини у виправних
установах Вінницької, Запорізької та Хмельницької областей.
У системі Державного департаменту України з питань виконання покарань немає
жодного вищого навчального закладу для підготовки фахівців пенітенціарної системи.
Уповноважений вважає, що підвищення кваліфікації кадрів для кримінальновиконавчої системи сприяло б досягненню позитивних змін в подальшому реформуванні
та гуманізації кримінально-виконавчої системи, покращанню відносин між персоналом
та засудженими, їхньої реабілітації після відбування покарання.
Дуже детально та професійно установи виконання покарань та підрозділи міліції
інспектувалися під час візитів в Україну делегацій Європейського комітету із запобігання
катувань. (ЄКЗК).
У жовтні 2005 року відбувся п'ятий візит делегації цього Комітету до України. Перші
чотири відбувалися в 1998, 1999, 2000 та 2002 роках. Відкриття перших трьох Доповідей
КЗК за підсумками візитів делегації Комітету до України в 1998-2000 роках і трьох Звітів
уряду відбулося 10 жовтня 2002 року. У своїх Доповідях Комітет піддав серйозній критиці
багато аспектів тримання осіб в ув’язненні або в закритих установах. Часте застосування
побиття у міліції при затриманні, застосування витончених катувань на допитах у міліції,
погані умови тримання ув'язнених у місцях позбавлення волі, особливо в СІЗО,
перенаповненість місць ув’язнення, часом нестерпна, безліч інших недоліків щодо
харчування ув'язнених, медичного обслуговування, поводження з ними з боку персоналу
установ позбавлення волі, тримання довічно ув'язнених – далеко не повний перелік
висловлених уряду України зауважень за підсумками візитів делегації Комітету. Під час
третього візиту у 2000 році делегація Комітету відзначала певний прогрес у реалізації
багатьох рекомендацій Комітету, однак визнала його все ще вкрай недостатнім.
Матеріали останнього візиту залишаються допоки конфіденційними.
Рахункова палата України перевірила використання коштів Державного бюджету
України, виділених Державному департаменту України з питань виконання покарань у
2004 році на забезпечення його діяльності та реформування кримінально-виконавчої
системи. Результати перевірки виявили численні порушення. Ось деякі з них.
Заходи, передбачені бюджетними програмами, були забезпечені
бюджетними коштами, в середньому, лише на 45,4% від потреби, визначеної
Департаментом у бюджетному запиті на 2004 рік, а за окремими бюджетними
програмами тільки на 5,9-9%. Такий стан фінансування не забезпечував не
тільки розвиток і реформування системи виконання покарань відповідно
до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та європейських
стандартів, але й утримання установ виконання покарань на належному
рівні.
Заходи і завдання Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на
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2002-2005 роки мають неконкретний, загальний характер. Вони не визначають
поетапні строки виконання, обсяги та джерела фінансування з розбивкою по
роках, очікувані результати. Епідеміологічна ситуація із захворюваністю на
туберкульоз в установах виконання покарань залишається серйозною, хоча у
2004 році намітилась тенденція до стабілізації. Туберкульозні лікарні протягом
2004 року були укомплектовані лікарями-фтизіатрами лише на 87%. При цьому
лише 20% лікарів-фтизіатрів мали кваліфікаційні категорії з цієї
спеціальності.
Крім того, станом на 01.05.2000 у слідчих ізоляторах за наявності 32,8 тис.
місць утримувалося 48,4 тис. ув'язнених. Водночас Департаментом у 2001-2004
роках планувалося введення в експлуатацію в діючих слідчих ізоляторах
додатково лише 2,9 тис. місць. Станом на 01.01.2004 введено в дію додатково
594 місця. На цей період в пенітенціарній системі України налічувалося 32
слідчих ізолятори, в яких утримувалося 38,4 тис. ув'язнених. При цьому
середня норма площі в камері слідчого ізолятора для однієї взятої під варту
особи в порушення вимог ст. 11 Закону України "Про попереднє ув'язнення"
при нормі 2,5 кв. м складала 2,1 кв. м (в деяких ізоляторах вона була менше 2
кв. м, наприклад: Донецьке СІЗО № 5 – 1,4 кв. м, Запорізьке СІЗО № 10 –
1,4 кв. м, Херсонське СІЗО № 28 – 1,6 кв. м тощо).
Незважаючи на дефіцит потужностей на 5018 місць, Департаментом у 2004
році не створено жодного місця із передбачених в рамках цього заходу 1250
місць.
На думку Рахункової палати, відсутність єдиної державної цільової
програми реформування кримінально-виконавчої системи з урахуванням
міжнародного досвіду та світових стандартів, з визначенням конкретних
виконавців, строків виконання (в цілому і поетапно), обсягів та джерел
фінансування за кожними із заходів та завдань, очікуваних результатів та
ефективності, призвели до втрати контролю з боку державних органів
виконавчої влади, насамперед, Кабінету Міністрів України за належним
виконанням численних і розпорошених програмних заходів Департаменту.
Тому Уряд був змушений прийняти рішення щодо розробки нового проекту
Державної програми реформування кримінально-виконавчої системи на 20052010 роки, який знову ж, в більшості своїх завдань, фактично дублює стару, так
і невиконану Програму зміцнення матеріальної бази органів та установ
кримінально-виконавчої системи на 2000-2004 роки.
Незадовільно вирішувалась проблема забезпечення житлом працівників
Департаменту. При незабезпеченості житлом 2892 сімей осіб рядового та
начальницького складу кримінально-виконавчої системи протягом 2004 року
було забезпечено житлом 80 сімей, в той же час тільки у довгобудах
законсервовано понад 1000 квартир, а з 69 будинків, які вважалися як
незавершене будівництво, 10 загальною площею 28940 кв. м були списані.
Загальний аналіз виконання державних програм, реалізація яких
повністю або частково була покладена на Державний департамент України з
питань виконання покарань, свідчить про те, що наявні фінансові та
матеріальні
ресурси
використовувалися
неефективно.
Справжнього
реформування системи не відбувалося, а головної мети програмних завдань –
поліпшення умов тримання засуджених, а також забезпечення житлом осіб
рядового та начальницького складу кримінально-виконавчої системи та членів
їх сімей, не досягнуто.
Протягом багатьох років за рахунок коштів підприємств здійснювались
витрати, не пов'язані з виробничою діяльністю, придбання різних товарно297
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матеріальних засобів для потреб установ. Наприклад, підприємством ВК № 81
придбаний автомобіль ВАЗ-21099 вартістю 31,1 тис. грн., ВК № 133
автомобіль "Хонда" – 90,4 тис. грн., ВК № 136 автомобіль ВАЗ-2107 – 27,9 тис.
грн. та автомобіль Деу Ланос – 42,4 тис. грн., які були передані на баланси
обласних
управлінь
Департаменту.
В
результаті
неефективного
господарювання 61 підприємство установ Департаменту станом на 01.01.2004
мало непокриті збитки минулих років на загальну суму 50,4 млн. гривень.
Внаслідок відсутності в роботі Державного департаменту України з питань
виконання покарань дієвого внутрішнього контролю та невиконання пропозицій
попередньої
перевірки
Рахункової
палати,
допущено
бюджетних
правопорушень та неефективного використання бюджетних коштів на
суму 136 млн. грн.

8. Опитування колишніх ув’язнених
У рамках виконання проекту "Дотримання прав ув'язнених в Україні" у листопадігрудні 2005 року "Донецьким Меморіалом" було проведене анкетування осіб, які
нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі. Метою опитування було визначення
рівня дотримання прав ув'язнених у місцях позбавлення волі. Опитування проводилося
анонімно в трьох регіонах України.
Варто мати на увазі, що коло опитаних осіб не є репрезентативною вибіркою, а тому
дане дослідження не є повною мірою соціологічним опитуванням. Тобто вважати, що
отримані результати точно відображають реальну картину в місцях позбавлення волі
буде не зовсім виправдано. Проте, зважаючи на те, що Департамент уникає проведення
громадськими організаціями моніторингів у місцях позбавлення волі, отримані дані
можуть на якісному рівні з певною мірою вірогідності свідчити про наявність або
відсутність проблем з дотриманням прав людини в установах виконання покарань.
В результаті проведеного анкетування було опитано 92 особи, у тому числі для 19
осіб (21% від загального числа опитаних) з моменту звільнення пройшло не більше
місяця, для 10 (11%) – від 1 до 3 місяців, для 22 (24%) – від 3 місяців до півроку та тільки
29 (32%) перебували на волі більше півроку. 10 осіб (11%) дали відповіді на анкету,
очікуючи звільнення.
Із загального числа учасників опитування більшість – 52% – оцінили якість
харчування як частково задовільною, 34% опитаних вважають її зовсім незадовільною.
Тільки 13% вважають, що їхнє харчування в колонії можна назвати цілком задовільним.
Приблизно такий же розподіл думок й щодо медичного обслуговування.
Причина такого стану з харчуванням та медобслуговуванням криється, насамперед,
у недостатньому фінансуванні колоній. Ці недоліки, як правило, викликані не діями
адміністрації конкретних колоній, а загальним станом кримінально-виконавчої системи.
Цілком задовільним вважають доступ ув'язнених до інформації 39% опитаних, а
частково задовільним – більше половини опитаних (56%). Тільки 4% назвали стан в цій
сфері зовсім незадовільним.
Однією з важливих проблем утримання в місцях позбавлення волі, з якою можуть
зустрітися ув’язнені, є застосування насильства. На питання, як часто з боку тюремного
персоналу невиправдано застосовувалася сила або були погрози її застосування до
опитуваних половина – 46 осіб (50%) – відповіли "іноді". Самі особисто ніколи не
піддавалися необґрунтованому застосуванню сили та не отримували погроз її
застосування 28 опитаних (30%). Разом з тим, дуже тривожно, що 18 осіб (20%) з
опитаних відчували на собі необґрунтоване застосування сили "дуже часто" та 23 особи
(25%) були свідками настільки ж частого її застосування щодо інших ув'язнених.
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Відповідно до ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу України, завдання його –
створювати умови для виправлення засуджених, застосовувати до них міри впливу з
метою виправлення.
За час перебування в колонії відчули на собі помітний виправний вплив з боку
тюремної адміністрації з числа опитуваних тільки 9 осіб (10%). Незначний виправний
вплив торкнувся 38 опитаних (40%). У той же час "ніякого виправного ефекту" не відчули
33 особи (36%) з числа опитуваних. А от негативний вплив спроб адміністрації виправити
ув'язнених відчули 13 колишніх в'язнів (14%).
Оцінюючи ефективність перевірок прокурорами дотримання законності в місцях
позбавлення волі та дотримання прав ув'язнених, вважають їх "ефективним засобом
проти порушень прав ув’язнених" тільки 12 опитуваних (13%), ще 39 (43%) вважають, що
такі перевірки бувають ефективними тільки іноді. Зате назвали їх "порожньою
формальністю" 38 опитаних (41%).
Крім прокурорських перевірок, боротися з можливими порушеннями прав ув'язнених
допомогала б ефективна система подання скарг ув'язненими. Чи існує така в місцях
позбавлення волі в Україні? Важливо було дізнатися думки самих учорашніх в'язнів про
те, чи існує цензура в установах виконання покарань.
Виявилося, що у відсутність цензури в наших колоніях вірить 1 особа (1%).
Вважають, що листи піддаються цензурі час від часу 13 ув'язнених (14%). Разом з тим, у
її обов'язковому існуванні впевнено 78 осіб – 85% опитаних. Очевидно, що формально
зафіксована в Кодексі відсутність цензури не заважає адміністрації фактично не тільки
перевіряти листи, але й не відправляти їх, якщо заманеться. Немає жодних механізмів,
які гарантують відправлення адміністрацією колоній листів ув'язнених. З відомчою
інструкцією Департаменту щодо регламентації роботи з листами ув'язнених неможливо
ознайомитися, оскільки вона має обмежений доступ. Разом з тим, вона фактично
легалізує цензуру, формально скасовану законодавством. В таких умовах існування
незалежної та ефективної системи подання скарг зовсім неможливе.
На питання, як часто засудженим, які бажають звільнитися за умовно-дострокового
звільнення (УДЗ), доводиться змушувати себе виконувати невиправдані вимоги
адміністрації, були отримані наступні відповіді: вважають, що для отримання УДЗ варто
відстоювати свої права, всього 7 опитаних (8%). Переконані, що можуть всерйоз
розраховувати на УДЗ та при цьому не поступатися принципами і виконувати тільки
законні вимоги адміністрації – 27 опитаних (29%). Разом з тим, набагато більше
половини – 55 осіб (60%) – вважають себе реалістами та упевнені, що заслужити
дострокове звільнення можна тільки виконуючи БУДЬ-ЯКІ, навіть не обґрунтовані вимоги
персоналу.
Навряд чи наявність цих проблем можна пояснити тільки недофінансуванням
системи. Ці проблеми – можливо, наслідок дефіциту політичної волі керівництва
Департаменту або професіоналізму та компетентності на певних щаблях системи. У
будь-якому випадку пошук причин такого стану вбачається й актуальним, й надзвичайно
важливим для подальшого існування кримінально-виконавчої системи в країні.
Найбільш значущими виявилися для звільнених осіб проблеми відсутності засобів до
існування – 65 осіб (71%) та відсутності житла – 64 особи (70% опитаних). Третьою за
важливістю виявилася відсутність паспорту (52%), хоча зараз існує можливість отримати
його ще до звільнення. Керівники установ та органів Департаменту запевняють, що
паспорта отримують "майже всі", хто виходить на волю, проте ця проблема все ж таки для
багатьох звільнених осіб існує. І вирішується вона вкрай погано. Адже за даними
Департаменту, у 2005 р. надано сприяння в оформленні паспортів 3413 засудженим, з
яких 1055 отримали паспорти вперше та 1994 особи – замість втрачених. За даними
“Донецького Меморіалу”, не мали паспортів у 2003 році тільки у чотирьох досліджених
областях країни майже 27 тисяч осіб. Тож сприяння у отриманні паспорту лише 3,4 тис.
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осіб на рік при такому великому попиті є темпами надто незадовільними і, звичайно,
проблеми не вирішує.
Наступними за важливістю є відсутність роботи (45%), відсутність близьких людей –
27 осіб (29%) та відсутність держструктур, які допомагали б звільненим у перший час –
20 осіб (22%).
Найбільш значущою проблемою під час перебування в слідчому ізоляторі виявилися
погані побутові умови (світло, повітря, туалети тощо) – їх відмітили 60 опитаних (65%).
Другим за важливістю вважають брак харчування – 54 особи (59%), на третьому місці –
перенаповненість камер – 40 опитаних (44%). Відчували як серйозну проблему
неможливість усамітнитися 27 осіб (29%), потерпали від ізольованості та відсутності
контактів із близькими 25 опитаних (27%). Кожен четвертий – 23 особи (25 %) –
запам'ятав як проблему, можливо, надовго, жорстке поводження персоналу. І тільки 9
осіб (10%) з опитаних не відчували особливих складнощів, проводячи частину свого
життя в СІЗО.
Головними висновками даного дослідження є наступні.
1. Харчування та медичне обслуговування в місцях позбавлення волі оцінені
опитаними в цілому як частково задовільні.
2. Контакти ув'язнених із зовнішнім світом теж оцінюються скоріше як частково
задовільні.
3. Необґрунтоване застосування сили або погрози її застосування мають, як
правило, епізодичний характер, однак від 20 до 25% опитаних вважають, що вона
застосовується часто. Причому немає помітної різниці – чи застосовувалася вона до
самого опитуваного, чи він був лише свідком її застосування.
4. Ефект зусиль адміністрації колоній з виправлення засуджених досить сумнівний –
половина колишніх в'язнів вважають, що його або немає, або він взагалі негативний.
Схоже, що "виправлення засуджених" скоріше існує у звітах Департаменту та у
деклараціях його представників, ніж у реальності.
5. Контроль за дотриманням прав людини з боку органів прокуратури не є
ефективним. Його дієвість 43 % опитаних відчули лише в окремих випадках, разом з тим
41% вважають такий контроль з боку прокуратури взагалі порожньою формальністю.
6. Така оцінка корелює з мотивами поміщення до ПКТ або до ШІЗО: більше
половини опитуваних вважає поміщення туди такою ж мірою обґрунтовано, як і не
обґрунтованою, кожен п'ятий впевнений, що адміністрація поміщає туди засуджених
необґрунтовано.
7. З урахуванням рівня дієвості прокурорського контролю та мотивації адміністрації
при застосуванні каральних заходів до засуджених цілком логічним у такій ситуації є
вибір ними способу поводження: 60% переконані, що якщо хочеш раніше звільнитися, то
треба для цього виконувати ВСІ, навіть необґрунтовані, вимоги адміністрації. Шукати
правди ані в колонії, ані за її межами не варто – це дарма. З таким висновком логічно
сполучається впевненість навчених досвідом життя "за колючкою" колишніх зэків у
наявності цензури – 85% опитаних вважає, що вона є обов'язково. Це означає, що для
звільнення варто забути на час перебування в колонії й про гідність, й про
справедливість.
8. Звільнення спричиняє масу нових проблем, допомогти вирішувати які мусила б
держава, створюючи можливості для забезпечення роботою та житлом, надаючи
мінімальну підтримку відразу після звільнення, але... Поки що реально та всерйоз
держава цими питаннями не переймається, і порятунок тих, хто звільнився, в першу
чергу є справою самих звільнених. І персонально в цьому ніхто не винний.
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9. Установи Департаменту
Незважаючи на певне зниження чисельності ув'язнених останнім часом, установи
виконання покарань все ще залишаються перенаповненими. За даними Департаменту,
на 1 липня 2005 року перевищення складало 27,7 тис. осіб.
Динаміка зміни чисельності ув'язнених у кримінально-виконавчій системі в останні
роки наведена в таблиці

Загальне
ув’язнених,
СІЗО

число
включаючи

01.01
2001

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

01.07
2005

01.01.
2006

222 254

192 293

197 641

191 677

188 465

187 600

170 923

Зазвичай, до цього числа не входять ще декілька сот осіб, які за рішенням суду
обмежені у вільному пересуванні. Це засуджені військовослужбовці. Вони відбувають
покарананя у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні. Такий батальйон
підпорядкований
Міністерству
оборони,
проте
відбування
покарання
військовослужбовцями здійснюється згідно з Кримінально-виконавчого кодексу (гл. 14 ст.
71-85).
За даними Міноборони, в Україні в єдиному дисциплінарному батальйоні та на
гауптвахтах відбували покарання у 2004 році 375 військовослужбовців, у 2005 – 416.
Очікували рішення суду, перебуваючи на гауптвахтах, у 2004 році 83
військовослужбовця, у 2005 році – 51 особа. Скарг від всіх цих осіб на незаконні дії
працівників слідчих органів не надходило. Жінок-військовослужбовців серед цих осіб у
2004 – 2005 роках не було. Військовослужбовців, які померли під час перебування у
дисбаті або на гауптвахтах, за цей час теж не було.
Разом з тим, у різних регіонах країни число колоній різне, а тому розподіл ув'язнених
за областями сильно різняться. "Донецький Меморіал" звернувся в липні 2005 року із
запитами до обласних управлінь Департаменту з проханням надати відомості про
чисельність ув'язнених у кожній з областей. Лише до листопада вдалося такі відомості
зібрати. Ці дані наведені у таблиці 2 „Чисельність ув’язнених в установах виконання
покарань станом на 01.07.2006 р.”
Найбільше ув’язнених станом на 01.07.2005 р., за даними Департаменту, у
Донецькій (25 449), Дніпропетровській (18 813), Харківській (16 464) та Луганській
областях (15 594), найменше – на Закарпатті (353), у Чернівецькій (1 849) та у
Волинській областях (2 040).
Непропорційно багато ув’язнених вмерло протягом першої половини 2005 року в
Донецькій області – 154 з загального числа 504.
Одним з джерел інформації про ситуацію в установах системи є засоби масової
інформації. Проте публікацій у ЗМІ про стан справ у колоніях Департаменту небагато.
Більшість з них носить загалом позитивний, навіть іноді компліментарний щодо установ
характер. Очевидно, що журналісти, які отримали дозвіл на відвідування установ, дуже
обережно ставляться до висвітлення негативних сторін колонійської дійсності.
Зрозуміло, що й засуджені ділитися проблемами, які можуть загрожувати їх
перебуванню, з незнайомими людьми, навіть журналістами, часто не налаштовані.
Доступ журналістів у колонії суворо контролюється Департаментом. Ще донедавна
журналісту загальноукраїнського видання для візиту до колонії у будь-якому регіоні
країни треба було за дозволом звертатися до Департаменту у Києві. Зараз такий дозвіл
надає обласне управління Департаменту. Самостійно вирішувати питання про допуск до
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колонії журналіста центрального видання, який забажає відвідати будь-яку установу у
регіоні країни, адміністрація установи не має права – попри відсутність законодавчих
обмежень. Адже згідно з ч. 2 ст. 24 КВК, “представники засобів масової інформації
можуть відвідувати установи виконання покарань за спеціальним дозволом адміністрації
цих установ” або органів управління цими установами.
Згідно з інформацією, наданою Департаментом, протягом 2004 року та першої
половини 2005 року до керівництва Департаменту представники ЗМІ зверталися 96
разів, тобто в середньому поступало по 5 звернень на місяць. За цей час було
проведено 7 брифінгів та прес-конференцій, тобто приблизно по одній на квартал. Точну
інформацію про те, як часто відмовляють журналістам, отримати не вдалося, оскільки
кількість відмов журналістам Департамент не повідомив, обмежившись фразою: “В
переважній більшості запити були задоволені за винятком випадків, коли засуджені
відмовлялися від зустрічей з пресою. Звернень від засуджених про зустріч з пресою до
Департаменту не надходило.”
В регіональних управліннях Департаменту прес-служби як помітно діючі структури
практично відсутні, тому відомості про регулярне надання інформації до ЗМІ майже
відсутні. Про дієвість взаємодії органів та установ Департаменту з пресою свідчать такі
факти. “Донецький Меморіал” звернувся восени 2005 року до управлінь Департаменту у
Херсонській та Донецькій областях із запитом щодо висвітлення випадків втеч з СІЗО
Херсона та Артемівська (Донецька область) влітку 2005 року.
В. о. начальника управління Департаменту в Херсонській області повідомив, що
прес-реліз про цю подію прес-службою управління не оприлюднювався. Разом з тим
повідомлялося, що для місцевої преси “першочерговим джерелом інформації послужили
розшукові орієнтировки, які розповсюджувалися з метою активізації розшуку втікачів.
Крім цього, начальником управління Департаменту інформація оголошувалася по
місцевому телеканалу “Скіфія” та радіовіщальному каналу “105,6 FM”. Місцевому
населенню доведено інформацію щодо втікачів, а також роз’яснено про кримінальну
відповідальність за приховування злочинців. Звернуто увагу на допомогу у розшуку та
затриманню осіб, які скоїли втечу”. Додатково до цієї інформації було надіслано зразки
орієнтировок.
У аналогічній ситуації управління Департаменту в Донецькій області діяло дещо
інакше. У відповідь на запит заступник начальника управління повідомив, що
“інформація про втечу засуджених з Артемівського слідчого ізолятора не
поширювалася”. Звичайно, що й прес-реліз про цю подію теж не розповсюджувався
прес-службою управління. Незважаючи на те, що формально прес-служба у Донецькому
облуправлінні Департаменту начебто є, фактично вона не працює. Інформація про втечу
з СІЗО Артемівська з’являлася у ЗМІ Донеччини з посиланням на прес-службу
Управління МВС.
Попри заяви керівництва Департаменту про відкритість діяльності його установ, як
безпосередньо Департамент, так і його управління дуже обережно надають інформацію
про свою діяльність за інформаційними запитами. Після направлення “Донецьким
Меморіалом” інформаційних запитів до Департаменту та його управлінь щодо їх
діяльності, зокрема чисельності ув’язнених за категоріями, відразу надали всю
запитувану інформацію відповідно до вимог закону лише чотири обласних управління.
Частина управлінь взагалі не відповіла. А близько десяти повідомили, що запитувана
інформація є “службовою”, а тому не підлягає наданню. Разом з тим вони порадили за
отриманням інформації звернутися до Департаменту. А управління Департаменту в
Донецькій області поцікавилося, “де, коли, кому та при яких умовах буде надана
отримана інформація та чи буде ця інформація надана іноземній державі, якщо так,
то якої?”. На пояснення “Донецького Меморіалу”, що подібні питання виходять далеко за
рамки вимог Закону “Про інформацію”, управління у наступному листі заявило, що
оскільки проект є недержавний, та оскільки управлінню “у ознайомленні та вивченні
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даного проекту на предмет відповідності до чинного законодавства було відмовлено”,
управління припускає, що “даний проект спрямований на збір інформації, яка не
підлягає наданню за запитами”, а тому “прийняло рішення про відмову у наданні
запитуваної інформації щодо діяльності управління”.
На повторні запити до управлінь Департаменту, які не надали інформації відповідно
до вимог Закону, і на прохання до них надати будь-який нормативний документ, який
визначає віднесення запитуваної інформації до “службової” та обмежує її надання,
жодне управління не надало такого документу. Зрештою лише після декількох повторів
запитів з посиланням на Закон України “Про інформацію” та на Закон “Про боротьбу з
корупцією” більшість управлінь все ж таки інформацію надали. Після тримісячного
листування надав інформацію і Департамент. Проте відповіді на деякі питання отримати
так і не вдалося.
Разом з тим про певні здобутки та проблеми установ системи можна дізнатися зі
ЗМІ. Чимало публікацій позитивно висвітлюють ситуацію в установах.
Старший помічник прокурора Чернігівської області Вас. Вас. Лось зазначає:
“Незайнятість осіб, які відбувають покарання, – один з основних факторів, що негативно
впливають на ситуацію у місцях позбавлення волі. Безробіття не дає можливості
засудженому не лише заробити на додаткове харчування, але й отримати заохочення
від адміністрації. А це сприяло би отриманню шансу на умовно-дострокове звільнення. ...
В макошинській колонії № 91 немає на рахунку грошей на те, щоб виплатити засудженим
зароблене. А якщо людина заробила кілька сот гривень, а при звільненні не може їх
отримати, то що їй робити? Більшість скарг засуджених викликана фінансовим станом
виправного закладу, на невиплату зароблених грошей. Ще скаржаться на дії
адміністрації, коли та, на думку ув’язнених, накладає на них неправомірні дисциплінарні
стягнення” (Чернігівська газета “Гарт” № 36, 1 вересня 2005).
Брак коштів впливає й на можливості організувати навчання у колоніях. Херсонська
газета “Вгору”, № 36 за 8.9.2005 пише:
“Из-за отсутствия денег в бюджете местные власти Белозерки, Херсонская область,
намерены были закрыть учебно-консультационные пункты в двух колониях, однако
работникам Управления Департамента удалось эти пункты отстоять.”
Критичні публікації теж з’являються у пресі, часто на Інтернет-сайтах, а також на
сайтах правозахисних організацій. Проте не завжди можна бути впевненим у
достовірності такої інформації. На жаль, іноді й високоповажні інституції подають
інформацію, до достовірності якої треба відноситись обережно.
Наприклад, у газеті “Голос Украины”, № 145 від 9 серпня 2005 р. повідомлялося:
“Уполномоченная по правам человека Нина Карпачова потребовала освобождения
из-под стражи журналиста Владимира Лутьева. Вопреки тому, что журналист
содержится в одной из самых худших камер, он, как утверждает Уполномоченная по
правам человека, подвергается издевательствам и физическому насилию, унижениям
человеческой чести и достоинства”.
“Донецький Меморіал” звернувся із запитом до Управління Департаменту АР Крим з
приводу умов тримання Лутьєва та застосовування щодо нього фізичного насильства. У
відповіді в.о. начальника Управління Департаменту в АР Крим відзначається, що
“перевірка інформації щодо умов тримання ув’язненого Лутьєва В. у Сімферопольському
СІЗО у 2005 році Н. Карпачовою не проводилась”. Сам Лутьєв під час знаходження у
СІЗО “тримався без порушень санітарно-побутових норм. Фактів застосування
насильства до ув’язненого Лутьєва В.Г. адміністрацією Сімферопольського СІЗО не
зафіксовано та не виявлено”.
То ж дуже важко зробити з відповідей цих двох поважних інституцій достеменний
висновок, чи насправді застосовувалося насильство до пана Лутьєва під час його
перебування у СІЗО.
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За даними дослідження, яке провів Харківський Інститут соціальних досліджень у
2004 році, 56% опитаних мешканців СІЗО вважають, що їх годували недостатньо та вони
постійно відчували голод. Разом з іншими умовами тримання – духотою, поганим
освітленням, спекою влітку та холодом взимку ці проблеми ув’язнені називають як
найбільш відчутні при перебуванні в ув’язненні. Департамент не раз наголошував, що
умови тримання поліпшуються, проте це відбувається надто повільно. Брак коштів на
поліпшення умов, пов’язаний із загальною складною економічною ситуацією в країні – не
єдина причина такої повільності. Як свідчить перевірка Рахункової палати, чимало
коштів Департамент витрачає надто неефективно.
За результатами отриманих відповідей від обласних управлінь Департаменту було
складено таблицю 3 ”Заповненість установ та подання скарг в кримінально-виконавчій
системі України в 2005 р.”
Як свідчать дані, в 7 з 19 областей країни, звідки надійшли відповіді, кількість
утримуваних засуджених менше, ніж існує місць, тобто установи цих областей
недозаповнені. Перевантаження спостерігається лише у дев’яти областях.
Проте, не завжди відомо, яким чином рахувалися місця в установах, адже чинний
КВК з 01.01.2004 року підняв мінімальну норму на одного засудженого до 3 м2. Показова
інформація надіслана з управління Департаменту в Донецькій області.
Так, СІЗО м. Донецька розрахований на 2 194 місця, проте там є 3 288 спальних
місць;
СІЗО м. Артемівська розрахований на 1 622 місця, проте там є 2 115 спальних місць;
СІЗО м. Маріуполя розрахований на 905 місць, проте там є 1 007 спальних місць;
Це означає, що СІЗО у Донецьку облаштований на тримання такого числа осіб, яке
перевищує його вмістимість відповідно до вимог закону на 50%. То ж утримання у 2005
році в трьох СІЗО області 5285 ув’язнених означає, з одного боку, їх перевантаження на
12%, бо вони розраховані на 4721 місце. З другого боку, в СІЗО при цьому залишається
ще 1120 вільних місць, якщо виходити з кількості «спальних місць».
За інформацією Моніторингового Комітету ПАРЄ, Департамент планує виконати
міжнародні стандарти в цьому відношенні лише до 2012 року. Усупереч значному
зменшенню кількості ув’язнених проблема переповнення все ще залишається
гострою. В СІЗО затриманим насправді виділяється площа лише у розмірі 2,3 м2 попри
норму в 2,5 м2.
Офіційно керівництво Департаменту визнає, що умови тримання треба покращувати,
та докладає для цього певних зусиль. Разом з тим, конкретних прикладів, які ілюструють
рівень цих проблем, як правило, не наводиться. Поширеною практикою є поєднання
поганих умов тримання зі зневажливим, а іноді брутальним ставленням персоналу до
засуджених, хоча таке ставлення й заборонено законом. Ось як описують умови
тримання деякі з засуджених та їх родичів (повні імена цитованих осіб авторам звіту
відомі).
Дружина засудженого О. з Дніпропетровської ВК № 89, м. Дніпропетровськ, пише у
листі до правозахисної організації у листопаді 2005 року: “(Муж) летом находится в
камере как в каменном мешке раскаленном. Абсолютно нет доступа воздуха, отчего у
многих, в частности, у моего мужа, плохое здоровье, просто нечем дышать. Когда
обращаются за медицинской помощью, она не оказывается, в ответ только насмешки.
Зимой этот каменный мешок превращается в холодильник, по стенам течет вода, в окна
затекает дождь. Мой муж верующий человек, обращается с просьбами общения со
священником, такие просьбы отклоняются. Когда муж обратился к начальнику колонии,
то в сопровождении нецензурной брани услышал, что люди, которые находятся на
пожизненном заключении, уже вычеркнуты из общества и нечего им требовать. А будет
жаловаться – сказал: «Я тебя здесь урою».
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Засуджений Р., який перебуває у Замковій ВК № 58, м. Ізяслав Хмельницької
області, у листі, надісланому батькам у липні 2005 року, зазначає: “Начальники
медслужби та колонії вважають, що для прийняття душу один раз на тиждень достатньо
10 хвилин, ще й графік затвердили про часові проміжки перебування у бані певної
кількості засуджених: наприклад, менше 8 чоловік – 10 хвилин, більше 8 чоловік – 15
хвилин. Тільки став під душ, хвилин 5 банщик настроює воду – подає або холодну, або
гарячу, і 5 хвилин митися.... Дезінфекція банного приміщення не проводиться, вонь і
сморід... Туберкульозних хворих зеків, яких утримують окремо, водять на помивку в
баню водночас зі здоровими зеками, з інтервалом в 30 хвилин. 15 діб карцеру мені дав
пан Х. за виявлену під спальним місцем, на якому я сплю, металеву пластину, до якої я
жодного відношення не маю і пояснити її наявність там не зміг. Сподіваюся, що
провокацій в майбутньому до мене не буде, хоча ось сьогодні пан Л. відмовив мені у
прийомі і вигнав з кабінету”.
У листі засуджених з колонії № 81, опублікованому у бюлетені ХПГ “Права людини”
№ 13 за 2005 рік, йдеться:
“Администрация принудила нас голосовать за Януковича. Сначала дали подарки:
сигареты, чай, две «Мивины» (каждому), и предупредили: «Будем избивать всех, кто
проголосует за Ющенко». Но многие из нас проголосовали за Ющенко. И начальник ВВК
№ 81 отдал приказ избивать всех, кто проголосовал за Ющенко. Нас закрыли в изолятор
и ежедневно избивали. Побои от администрации не регистрировались, в медицинской
помощи было отказано. Зарабатываемые нами деньги, которые начисляют на лицевой
счет, не выплачиваются по освобождению, их невозможно отправить родным, эти деньги –
только на бумаге. В столовой меню – только для комиссии”.
Ці приклади свідчать, що іноді об’єктивно суворі умови тримання використовуються
в’язничним персоналом для здійснення тиску, морального чи психологічного, на
засуджених, аби домогтися їх беззаперечної покори. Спробам засуджених скаржитися
кладеться край. Досі зберігається практика використання вводу до колоній спецзагонів,
про що говорила й Уповноважений з прав людини. Департамент виправдовує таку
практику необхідністю проведення навчань цих загонів та наполягає, що ці навчання
відбуваються із суворим дотриманням закону та під наглядом прокуратури. Варто
підкреслити, що в отриманій „Донецьким Меморіалом” відповіді від Департаменту
стверджується, що у 2004-2005 роках засуджені до участі в таких навчаннях не
залучалися.
Доцільність таких навчань у тому вигляді, як вони відбуваються фактично,
вбачається сумнівною, тим більше, що не поодинокі випадки, коли дії членів таких
загонів бувають дуже брутальні і спрямовані на досягнення цілковитої покори від
ув’язнених.
Засуджений Р. із Замкової ВК № 58, м. Ізяслав, писав у липні батькам: “Стало вже
нормою проводити обшуки без присутності офіцера – представника адміністрації колонії,
ритися в листах і читати їх (хтозна, з якою метою), порушуючи вимогу Інструкції з
проведення обшуків жилих приміщень і особистих речей засуджених – зневажливо
розкидаючи речі і не складаючи їх на місце, брутально ставлячись до особистого
майна... Заказний шмон з метою психічного тиску”.
Батьківський комітет “Порятунок” звернувся 6 липня 2005 року з листом до
Президента України та до Голови Держдепартаменту п. Кощинця В.В., в якому пропонує
усунути порушення, котрі мають місце в установах виконання покарань. Зокрема, мова
йдеться про спецзагони та регулярні так звані профілактично-режимні заходи. На думку
Комітету, мета заходів – утримання в’язнів у страху і покорі, щоб не скаржилися,
перетворившись у покірне, залякане стадо. Члени Комітету відзначають:
“Не зважаючи, що законами передбачається лише перегляд кореспонденції
засуджених, насправді в установах діє сувора цензура. Листи засуджених
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контролюються спеціальними посадовими особами. Контроль здійснюється з метою
виявлення скарг в’язнів. Такі листи, в тому числі і особисті, вилучаються і не
відправляються, а опісля вживаються каральні заходи: побиття, карцери, інші утиски,
щоб відбити бажання скаржитися. Всупереч Конституції України, Держдепартамент
керується відомчою, власноруч написаною Інструкцією про перегляд кореспонденції
засуджених осіб. Фактично ця відомча інструкція скасовує конституційне право
засудженого на таємницю листування”. У зверненні також йдеться про неправомірне
скорочення побачень для довічно засуджених з 4-х до 2-х годин.
У відповіді Департаменту існування спецзагонів обґрунтовується боротьбою з
тероризмом, а щодо більшості інших проблем просто цитуються існуючі норми закону.
Відповідь завершується ствердженням, що “керівництвом департаменту встановлений
суворий контроль щодо дотримання вимог чинного законодавства, прав людини та
недопущення приниження гідності засуджених у місцях позбавлення волі.”

10. Медичні проблеми
За даними Департаменту, у місцях позбавлення волі на 01.01.2005 р. перебувало 3
568 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 89 хворих на СНІД, а також 10198 хворих на
активну форму туберкульозу. Протягом 2004 р. під час перебування в установах
Департаменту вмерло 808 осіб, з них 44 випадки суїциду. Смертність складає 4,3 осіб на
1 тис. осіб (у середньому по країні – 16,0)
Не завжди офіційна інформація від відомств відображає реальну картину повністю.
Ті працівники, хто знає реальний стан, буває, бояться про це говорити. Наприклад,
згадувана газета “Вгору”, № 39, від 29.9.2005 написала:
“Умерших от туберкулеза, кого не востребовали родственники, хоронят на кладбище
неподалеку села, где расположена туббольница. По медицинским нормам их надо бы
сжигать, говорит фельдшер врачебной амбулатории, но крематория нет, а потому их
хоронят поглубже, засыпают дезпрепаратами. Официальные заверения, что все
больницы, в том числе и колония, в необходимом объеме обеспечены дезпрепаратами
– неправда. Но прямо указывать на нарушения никто не решается, как и не оспаривают
официальную версию „все хорошо” – ведь если закроют контору, то где работать?”
Є певні проблеми і з звільненням осіб, у яких поганий стан здоров’я. Існує спільний
наказ Департаменту та Міністерства охорони здоров'я України № 3/6 від 18.01.2000, який
містить “Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про
звільнення засуджених від подальшого відбування покарання”.
Департамент запевняє, що порушив перед Міністерством охорони здоров’я України
питання щодо можливості розширення Переліку захворювань, які є підставою для
подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування
покарання.

11. СІЗО
Чисельність ув'язнених у СІЗО протягом останніх 7-8 років мало змінювалася й
залишалася на рівні 39-44 тис. осіб. Станом на 01 січня 2005 року в СІЗО утримувалося
38 768 осіб, з них 2 659 жінок та 1 992 неповнолітніх. Як свідчать дані Департаменту, до
кінця 2005р. їхня чисельність знизилася до 36,6 тис. осіб.
Міра застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Україні залишається
невиправдано високою. Доволі часто така міра застосовується до осіб, які спричинили
нетяжкий злочин, але їх доправляють до СІЗО – скоріше для зручності слідчого, а не
тому, що не застосувати таку міру неможливо. Красномовним покажчиком існуючої
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практики є кількість осіб, які виходять на волю із СІЗО. Саме до цих осіб, як правило,
застосування такого попереджувального заходу найменш виправдано. У 2004 із СІЗО
звільнилося 14 186 осіб – 19,3% від числа всіх осіб, які надійшли до СІЗО за рік. З них:
 у зв'язку із застосуванням судами мір покарання,
не пов'язаних з позбавленням волі –
8392 осіб,
 по закінченню строку покарання –
3604 осіб,
 у зв'язку зі зміною запобіжного заходу –
2103 осіб,
 через припинення судами справ і за виправдальними вироками –
46 осіб.
Очевидно, доцільність тримання у СІЗО більшості з цих понад 14 тисяч осіб надто
сумнівна, оскільки в результаті ніхто з них не був засуджений до серйозного покарання. І
відповідальність за цю ситуацію лежить, насамперед, на суддях, які санкціонують
тримання під вартою. Існує проте думка, що значна частина із цієї категорії – це особи,
які не з’являлися на судові засідання, і для того, щоб не зволікати з розглядом їхніх
справ у зв'язку з регулярними неявками до суду, останній обирав їм запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою на той короткий термін, допоки розглядалася їх справа. Це
забезпечувало досить швидкий розгляд їхніх справ, і після отримання дійсно не дуже
суворого покарання, вони звільнялися з СІЗО. Однак досліджень, які могли б надати
відповідь, яку саме частку складають такі особи у загальній масі тих, хто втримувався в
СІЗО, а потім був звільнений, не проводилося.
Особи, які перебували у СІЗО, мало добрих слів кажуть про умови перебування там.
Наприклад, донецький адвокат Салов так згадує про своє перебування у донецькому
СІЗО № 5:
«В СИЗО № 5 Донецка условия скотские. Летом – духота, зимой – холод. А сырость,
клопы, грязь – это постоянно. Каждый день вареная пшеница – я собак своих кормлю
лучше… В камере все 8 месяцев я соседствовал с «курицей» (так называют подсадного,
который вынюхивает и носит доносы в оперчасть). Всего нас было четверо, другие
сокамерники менялись, а этот был моим постоянным спутником. Но в сравнении с ИВС, где
я провел 11 суток, это было уже неплохо – ведь там приходилось спать на бетонном полу. В
ИВС одна такая камера – без нар, и именно мне она досталась.
Когда я «засиделся» в ИВС и люди на митингах выступали с требованием перевести
меня хотя бы в СИЗО, мои представители письменно обратились к главной
правозащитнице Карпачевой. Был получен ответ, согласно которому она «не имеет
права вмешиваться в деятельность правоохранительных органов». В 2001 выступая
перед Радой, упомянула меня как единственного нарушителя избирательной кампании99, осудила с трибуны парламента. А когда недавно задержали Колесникова, этот
«правозащитник» уже на второй день с той же трибуны горячо и бурно потребовала
освобождения Колесникова. И ничего ей не помешало вмешиваться в деятельность
правоохранительных органов” (газета “Донбасс”, 10 сентября 2005 г.)
Існують проблеми з прийомом до СІЗО з ІТТ затриманих, хворих на туберкульоз –
персонал СІЗО, як правило, відмовляється брати таких людей. Проте є й інші приклади. Так,
газета „Голос Украины”, № 230 від 3 грудня 2005 р. повідомляла, що „в Кировоградском
СИЗО выделен отдельный блок для содержания больных с активной формой туберкулеза.
За десять месяцев 2005 года выявлено 75 больных туберкулезом, из них у 13 – активная
форма. Осужденных, которым диагноз ТБ устанавливают в СИЗО, как правило, переводят с
этой болезнью из изолятора временного содержания”.
Влітку ЗМІ повідомляли про дві втечі зі слідчих ізоляторів – в Артемівську, Донецька
область, та у Херсоні.
Під час суду над утікачами з Артемівського СІЗО один з підсудних про причини втечі
заявив, що „зэки постоянно вымогали у него и приятелей деньги, забирали себе
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большую часть передач”. Мати одного з підсудних заявила, що в неї є листи сина, „в
которых он рассказывал, что со стороны зэков были насильственные попытки склонения
к мужеложеству. Она утверждала, что передавала начальству много денег, чтобы ее
сын отбывал наказание в более-менее нормальных условиях, но безрезультатно.
Передавала она сыну и таблетки от болезни почек, но медикаменты к нему так и не
дошли, затерявшись где-то в лабиринтах СИЗО” (щотижневик «События» № 41, 12
жовтня 2005 р.)
Широкого розголосу отримав випадок з персоналом СІЗО м. Львова.
Колектив офіцерів та прапорщиків Львівського слідчого ізолятора № 19 звернувся до
Кабінету Міністрів та до Голови Департаменту Василя Кощинця з проханням “покласти
край корупції, хаосу та знущанню над громадянами”, яке чинить начальник СІЗО Василь
Романишин.
Заяву підписали 17 офіцерів – працівників СІЗО та оприлюднили 15 червня 2005 р.
У своєму зверненні щодо дій керівника СІЗО, працівники СІЗО зазначають, що їх
начальник “морально та фізично впливав на ув’язнених, примушуючи їх під час
президентських виборів голосувати за кандидата Януковича”. “Людей, що тут працюють,
він вважає за своїх рабів, матеріальну допомогу виплачує тільки тим, хто є з ним у
родинних зв’язках (при цьому офіцери, які є родичами начальника чи підтримують з ним
особисті стосунки, виходять на службу, коли їм заманеться), “зрізає” відсотки та
надбавки”, – розповів один з офіцерів СІЗО.
Начальник лікарні СІЗО майор Надія Кисельчук розповіла журналісту “Газети”, що
“ще в травні ми написали колективну скаргу Голові Департаменту, в якій виклали факти
протиправних дій В. Романишина. Це і незаконне утримання хворих ув’язнених у карцері,
побиття їх, а також побиття та моральний тиск на самих працівників установи. Однак
дотепер на цю тему зі мною ніхто не говорив – ані з управління, а ні з департаменту.”
Лікар-психіатр СІЗО Наталія Лугова стверджує, що “в лікарні СІЗО за вказівкою
начальника на стаціонарне лікування переводять людей, яких не треба лікувати, і
навпаки. А про курси підвищення кваліфікації лікарі СІЗО можуть тільки мріяти. А пан
Романишин каже, що йому не потрібні розумні лікарі.”
Молодшого інспектора відділу режимної охорони Лілю Супрун, чоловік якої підписав
заяву, начальник викликав і сказав, що ставить у нічну зміну. На її слова про те, що вона
має двох маленьких діток, він відповів: “Мене це не хвилює”.
6 липня о 1000 працівники Львівського СІЗО офіційно оголосили початок
безстрокового голодування на знак протесту “проти тиску і протизаконної діяльності” В.
Романишина.
Щодо реакції керівництва департаменту, то один з підписантів заяви сказав: “Ми
звернулися до Голови Департаменту, він вислухав дві сторони і обіцяв за десять днів
навести порядок. Минуло три тижні. Нам не відоме жодне рішення. Але всіх, хто
підписався, перевели на інші місця.”
Начальник СІЗО вважає, “що вони офіцери і повинні користуватися дисциплінарним
статутом і положенням про проходження служби. А там чітко все сказано, що кожен
може звернутися в прокуратуру, до вищих органів. Бо є внутрішня безпека, є посадовці,
які можуть вирішувати будь-які претензії тільки в правовому полі.”
Голодування тривало 10 днів. Всіх учасників голодування за порушення службової
дисципліни покарали. В. Романишин залишився на посаді.
Натомість прокуратура порушила декілька кримінальних справ щодо Романишина.
На одного з підпис антів заяви почав чинитися тиск: невідомі телефонували та вимагали
змінити свої свідчення проти Романишина. Останній ліг у лікарню, начебто за порадою
керівництва до вирішення всіх проблем. Але його не раз бачили у цей час у місті та й на
роботі.
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Він впевнений, що всі звинувачення – замовлення, аби дискредитувати СІЗО і його
начальника. Результат розслідування прокуратурою кримінальних справ поки що
невідомий.

12. Утримання неповнолітніх та жінок
Залишається тривожним стан підліткової злочинності. В 2004 році за кримінальні
злочини було засуджено 21 806 неповнолітніх – 9,7% всіх засуджених. Для порівняння –
в 2000 році було засуджено 20 016 підлітків (8,67% від загального числа засуджених
осіб), причому до позбавлення волі засуджено 4 810 осіб (24,0% від числа засуджених
підлітків). В 2004 році за ґрати було відправлено 4 384 підлітка – 20,1% від загального
числа засуджених неповнолітніх. В Україні відсутні ювенальні, тобто спеціалізовані суди
для підлітків. Занадто мало застосовуються до них альтернативні позбавленню волі
заходи попередження або покарання.
В Україні 11 виховних колоній для неповнолітніх: десять – для хлопчаків та одна (у
Мелітополі Запорізької області) – для дівчат. В них станом на 01 січня 2006 року
утримувалося 2 698 засуджених (на 01.01.2005 р. – 3 225 осіб), у тому числі близько
120 дівчат. За 2005 рік число неповнолітніх знизилося на 527 осіб. Згідно з новим КВК у
виховних колоніях дозволяється тримати та не переводити до дорослих колоній молодих
людей віком до 22 років, хоча раніше ця межа становила 21 рік.
Психолог Прилуцької виховної колонії говорить: «Все воспитанники колонии, только
что прибывшие в наше учреждение после прохождения СИЗО и суда, находятся почти в
шоковом состоянии от нервного напряжения, а это – дети. Поэтому первое, что мы
должны сделать, – помочь им прийти в себя. Для этого по два часа ежедневно на
протяжении почти 10 дней ребята ходят в комнату релаксации, чтобы адаптироваться к
условиям учреждения отбывания наказания. Живут ребята в комнатах по 20 человек. За
работу в воспитательной колонии получают зарплату – от 48 до 200 грн. в месяц.
На нее они могут приобрести в местном магазине питание и предметы первой
необходимости.” (газета "Товариш", № 70, вересень 2005р.)
Трапляються й неприємні випадки. Прокуратурою Донецької області порушена
кримінальна справа за ст. 127 ч. 3 КК України за фактом застосування катувань до
засудженого у Маріупольській виховній колонії. Як повідомляла прес-служба
прокуратури Донецької області, встановлено, що вихователь відділення № 3 колонії
навмисне наносив тілесні ушкодження підліткові (газета "Акцент" № 163 3 листопада
2005 р).
Станом на кінець 2005 року в 13 жіночих виправних колоніях перебувало 8,5 тис.
жінок (на початок 2003 року – 8 016 жінок, на 01.01.2005 – 9 265). У двох колоніях для
дорослих засуджених жінок є Будинки дитини – в Одесі та у Чернігові.
Про проблеми засуджених жінок іноді пишуть у ЗМІ. Газета “Товариш” в № 76 за
вересень 2005 року повідомляла:
«В Качановской исправительной колонии (Харьков) отбывают наказание более 900
женщин от 18 до 77 лет. Начальник колонии считает, что перевоспитать человека в
таких условиях невозможно, его можно лишь приучить к режиму.
Молодые девушки, с которыми поговорили журналисты, надеются на передачи
продуктов от родственников, а также самостоятельно пытаются приготовить еду с
помощью кипятильника. Почти все жаловались на отсутствие в магазине при колонии
элементарных средств гигиены для женщин и на то, что многие „бегают в
администрацию по поводу и без – закладывают друг друга.” Еще одно заметное
ограничение – обязательно носить косынку на голове.
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Основной контингент колонии – это молодые женщины от 22 до 35 лет, отбывающие
наказания за кражи и убийства. …статистика свидетельствует, что основная масса
освобожденных после выхода на свободу не находят себе работу.»
Про цікавий досвід повідомляє газета “Досьє 02”, № 6 квітень 2005 р.: “У Тернополі
спостережною комісією та громадською організацією „Тернопільська обласна асоціація
жінок” створено постійно діючий консультаційний пункт для вирішення питань жінок, що
звільняються з місць позбавлення волі, який сприятиме соціальній адаптації цих жінок”.
Активно та дуже плідно працює з Чернігівською жіночою колонією № 44 Жіночий
правозахисний центр (Чернігів). Ним створена громадська приймальня при Чернігівській
жіночій колонії № 44, яку за неповний рік відвідало більше двохсот засуджених.
Практична діяльність свідчить, що найбільш поширені:
 порушення трудового законодавства щодо тривалості робочого дня;
 спонукання засуджених до купівлі товарів та продуктів харчування за зароблені у
колонії гроші замість виплати їх при звільненні;
 ненадання допомоги в отриманні паспорту, що унеможливлює нормальну
адаптацію після звільнення.
В ході прийому жінок, засуджених довічно, було виявлене грубе порушення умов їх
тримання, що містить ознаки жорстокого поводження.
В деяких колоніях існує дивна і своєрідна практика примусу персоналу установ у
літній період збирати лікарські рослини або по посадках абрикоси тощо.
Як повідомив тижневик «События» (№ 32, 10 серпня 2005), “начальник Артемовского
СИЗО подтвердил информацию о том, что «в свободное от работы время специально
выделяются люди (работники СИЗО), которые занимаются сбором трав, цветов для
заключенных. Делается это с целью обеспечить витаминами заключенных. Как
утверждает начальник СИЗО, «это практикуется во всех колониях. Государство не
может в полной мере обеспечить заключенных витаминами, вот мы и стараемся
сделать жизнь людей, отбывающих наказание, полегче.» На вопрос, могут ли
сотрудники отказаться от сбора трав, начальник ответил, что с ними проводится
«разъяснительно-профилактическая работа. Это как общественная нагрузка. Помните,
раньше пионеры собирали металлолом? Сказали надо – значит надо. И я сдаю чай и
сухофрукты для заключенных, и мои замы, и ничего негативного в этом мы не видим,
только пользу»
В сусідній області в ЗМІ теж з’явилося аналогічне повідомлення. Газета «Слава
Краснодона» від 03.09.2005 повідомляє: “В Суходольской колонии для пополнения
запасов продовольствия, где только можно было – в посадках, заброшенных колхозных
садах, собраны три тонны яблок и абрикосов, которые сушат на зиму. Сотрудники в
балках и по степям собрали пять тонн различных лекарственных трав для
приготовления лечебных отваров.”
Наскільки поширена така практика в установах Департаменту, невідомо.

13. Утримання довічно ув’язнених
Довічне позбавлення волі є відносно новим для України видом покарання. Після
скасування смертної кари суди України, які до цього виносили по півтори сотні вироків до
смертної кари щорічно, такими ж темпами засуджують до довічного позбавлення волі.
Департамент не встигає створювати нові місця для нормального утримання цієї категорії
в’язнів. На кінець 2005 року кількість таких осіб перевищила 1200.
Проблемам утримання довічно ув’язнених осіб велику увагу приділяє Європейський
Комітет із запобігання катувань (ЄКЗК). Наявність проблем з їх утриманням визнає й
Департамент, адже певна частина засуджених перебуває у слідчих ізоляторах, які, як
правило, не пристосовані для тримання такої категорії ув’язнених
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Кримінально-виконавчий кодекс визначає надто суворі умови тримання довічників.
Вони мусять носити спеціальний помаранчевий одяг, за межами камери ходити у
наручниках. Часто для їх супроводження поза камерами використовують собак.
Між тим світова практика застосування довічного ув’язнення свідчить, що стимули
для довічно ув’язнених мусять бути гнучкими та надавати людині, яка скоїла жахливий
злочин, реальні шанси для каяття та для повернення у суспільство. Європейські
стандарти та підходи визначені, зокрема, у Доповіді ЄКЗК за наслідками візиту до
України у 2000 році, де у п. 75 говориться:
“ЄКЗК хоче наголосити, що він не бачить виправдання факту тримання засуджених,
чиї смертні вироки були змінені на довічне ув’язнення, відокремлено від інших
довгостроково засуджених. У багатьох правосуддях довічно ув’язнених не вважають
обов'язково більш небезпечними ніж інших засуджених; багато з них мають
довгостроковий інтерес у стабільному і безконфліктному середовищі. Оцінка ризиків та
потреб довічно ув’язнених має проводитись індивідуально. Такий підхід зробить
можливим розміщення засуджених неподалік від їх дому та покращить їх контакти із
зовнішнім світом.
ЄКЗК рекомендує українській владі взяти до уваги усі вищевикладені фактори у
політиці тримання довічно ув’язнених і передбаченого для них режиму. Комітет також
рекомендує заохочувати тюремний персонал спілкуватися і розвивати позитивні
стосунки з цією категорією засуджених.”
У ЗМІ іноді з’являється інформація щодо тримання довічників. Наприклад, газета
“Донбасс” від 9 червня 2005 р. так пише про тих, хто відбуває довічне ув’язнення: “В
Енакиевской колонии № 52 самому молодому смертнику – 19 лет, 22 чел. – моложе 25
лет, самому старшему – 65. И больше половины – 73 чел. – первоходки. В двухэтажном
здании 48 камер, медчасть, хозчасть, еда подается в камеру. Смотреть ТВ можно только
в определенное время, если родственники передали ТВ, читать. Работы нет, но
планируется. Еженедельно баня, ежедневно – час прогулки в дворике, как камера, но
без крыши. Ни травинки, ни былинки”.
Суворість тримання довічників частково пояснюється загальним мізерним
фінансуванням системи. Проте є чимало випадків, коли доцільність деяких мір
вбачається сумнівною. Наприклад, рекомендації ЄКЗК не застосовувати наручники при
виведенні цих засуджених з камери залишаються невиконаними. Згідно з п. 10.2
Положення про організацію виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі
“У разі виведення засуджених із камер, конвоювання на території установи та за її
межами до них застосовуються наручники. При застосуванні наручників руки
засуджений тримає за спиною. Конвоювання засуджених здійснюється по одному в
супроводі двох молодших інспекторів та кінолога зі службовою собакою.”
Майже всі довічники не забезпечені роботою, а отже, позбавлені можливості
заробляти бодай невеличкі гроші.
З деякими нюансами поводження з довічно засудженими можна дізнатися з їх листів
до батьків або до правозахисних організацій.
Засуджений Б., який тримається у тюрмі № 1, Вінниця, у листі до рідних пише:
”Хотів відправити скаргу голові [ Департаменту] Кощинцю В.В., однак її не
відправили. Вона була наступного змісту:
Адміністрація навмисне створює проблеми і не вирішує їх. Зокрема, я за свої
особисті кошти зробив в камері ремонт, а через тиждень мене з тієї камери викидають,
переводять в іншу камеру..... Чи я маю за свій рахунок робити для інших ремонт? А сам
маю сидіти в камері, де санвузол не відповідає елементарним вимогам санітарії,
оскільки унітаз напряму з’єднаний з каналізацією без коліна і увесь сморід з каналізації і
уся зараза йде в камеру, що сприяє зараженню ув’язнених туберкульозом та іншими
хворобами. Мене посадили до людини, яка курить, хоча я сам не курю і змушений тепер
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труїтися тютюновим димом, що порушує моє право на охорону здоров’я, гарантоване ч.
1 ст. 49 Конституції України. Мої звернення до Генеральної прокуратури про злочини не
відправили, принаймні, про це не повідомили. Віддав я конверт 30.08.2005 року, мені
його повернули через тиждень 07.09.2005 року, хоча мали б відправити протягом доби.
Я вдруге подав його для відправлення 08.09.2005 р.” “Копії скарг суворо заборонено
надсилати додому, а тим паче з якимись скаргами на адміністрацію. А лист до
Генпрокурора так і не відіслали, він зник, як завжди буває. ”
Довічно засуджений Ю. тримається у Замковій ВК № 58, Хмельницька область. Його
тітка повідомила, що “приїхавши на побачення до племінника, вияснила, що продуктову
передачу, котру вона йому перед цим передала, в нього вилучили та віддали на склад,
позбавивши його права нею користуватися. Короткострокове побачення було дозволено
тривалістю 15 хвилин.” Вона поскаржилась начальнику колонії, що племіннику не
надають медичну допомогу, хоча він хворіє. Проте у своїй відповіді начальник колонії
зауважив, що “скарг та претензій з боку Ю. на порядок і умови покарання не поступало,
про що свідчать його особисті пояснення”, “кваліфікована медична допомога” йому буде
надана, якщо він звернеться. Сам засуджений надав на ім’я начальника колонії 11 січня
2005 року два письмових пояснення. В одному з них (орфографія оригіналу збережена)
він стверджує: “С приводу мені заданих мені запитань роз’яснюю, що я не маю претензій
з приводу надання мені медичної допомоги.”
Дружина засудженого В, який тримається у тюрмі у Вінниці, пише, що «нет личных
свиданий, не разрешают радио-видео, в камере запрещены холодильники, не
разрешаются овощные-фруктовые передачи… письма [адміністрації установи] по закону
можно только смотреть, но не читать, а если будет нецензурная брань или тайнопись –
они уничтожаются. Значит, письма фактически читают, иначе как можно узнать про
брань...”
Чимало зусиль для поліпшення тримання довічно ув’язнених докладає Батьківський
комітет “Порятунок”, який об’єднує батьків, чиї діти відбувають найсуворіше покарання. У
листі на ім’я Генерального прокурора України Батьківський комітет зазначає, що “явно
обурливими виглядають дії керівництва колонії у зв’язку з взяттям пояснень у
засудженого Ю. про відсутність претензій до адміністрації. Засуджений Ю. є повністю
залежною від адміністрації тюрми особою, перебуває фактично в їхніх руках, тому взяття
таких пояснень є незаконною і неприпустимою практикою. Про це вказувала
Європейська Комісія з прав людини у доповіді за справою № 38812/97 Полторацький
проти України.”
У зверненні Комітету “Порятунок” до Президента, надрукованому у “Правді України”
восени 2005 року, говориться:
“Наших дітей вже кілька років не просто тримають у в’язницях, а методично і
цілеспрямовано піддають тортурам. Те, що побачив шановний Президент у виправній
колонії № 71, ще не є справжнім жахом у порівнянні з тим, що довелося пережити нашим
дітям. Факти тортур, котрими ми володіємо, не вписуються у поняття людяності.”
Батьки одного з довічно засуджених Б. констатують: “Ми неодноразово зверталися до
Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства юстиції
України, однак ані підтримки, ані розуміння проблеми не знайшли. Особливо нас прикро
вразила позиція Голови ДДУПВП п. Кощинця В.В., котрий не сприймає ані критики, ані
пропозицій нашої громадської організації, не намагається вникнути у нормативно-правові
проблеми і тим більше вирішувати їх”.
Європейський суд з прав людини виніс декілька рішень за справами осіб, які
відбувають довічне ув'язенння, та визнав порушення їх прав. Проте після рішення
Європейського Суду з прав людини у справі “Полторацький проти України”, в якому було
визнане порушення Україною ст. 3 Європейської Конвенції з прав людини, яка забороняє
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тортури, порушення цієї статті щодо Полторацького та інших засуджених продовжуються
(газета „Правда Украины”, 13 жовтня 2005 р.).
Один з засуджених у червні звернувся до Генеральної прокуратури зі скаргою, у якій
писав, що під час перебування у СІЗО № 12 у 1998 році “по приказу начальника был
избит. 2 сентября 1998 года, когда я был уже сине-черного цвета, поскольку проявились
все синяки, меня продолжали бить в клубе СИЗО по причине, мне не известной. Однако
причина прояснилась после того, как меня привели (а точнее, дотащили) в
полусознательном состоянии в кабинет начальника. Он приказал снять с моей правой
руки наручник (потому что я должен что-то писать) и прикрепил левую руку к столу.
Потом положил передо мной конверт и листок, приказал работникам СИЗО выйти за
дверь, а мне сказал: «Пиши!». На мой вопрос, что я должен писать, он сказал писать в
Европейский суд по правам человека, что я отказываюсь от своих предыдущих
показаний по своему уголовному делу и подтверждаю показания, по которым меня
приговорили к высшей мере – смертной казни.» Кузнецов отказался это сделать, его
снова избили и все же вынудили написать такое письмо в Европейский Суд.
В Україні тримається 11 жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, які до
жовтня 2005 року відбували покарання у Чернігівській жіночій колонії №44. Вони довгий
час утримувалися з порушенням чинного законодавства. Спроби правозахисників
Чернігова виправити ситуацію довгий час не знаходили належної реакції з боку
керівництва Департаменту.
Як зазначають фахівці Жіночого правозахисного Центру, за попереднім Виправнотрудовим кодексом України, правовий статус жінок, які відбували покарання в колоніях
суворого режиму, був інший, ніж у чоловіків, які утримувались на особливому режимі.
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом
Департаменту №275 від 25.12.2003 року в розділі 4 «Особливості тримання засуджених
до довічного позбавлення волі» не надавали конкретної відповіді про правовий статус
жінок, засуджених до довічного позбавлення волі. Цей розділ деталізував порядок
відбуття покарання засудженими довічно чоловіками, об’єм їх прав і обов’язків, місце,
порядок і умови виконання та відбуття ними покарання.
З 1 січня 2004 року з набранням чинності новим Кримінально-виконавчим кодексом
України, до жінок, засуджених до довічного ув’язнення, почали застосовувати ст. 150
КВК, тоді як вона стосується засуджених чоловіків. Застосування до цієї категорії жінок
положень ст.151 в повному обсязі звужує обсяг їх законних прав. Засудженим до
довічного позбавлення волі жінкам безпідставно не надаються тривалі побачення,
зменшено суму коштів на придбання продуктів харчування, кількість посилок протягом
року. Їм встановлено одяг спеціального зразку, пересування їх за межами камер
здійснюється у наручниках. Відмовитися від такої практики щодо всіх довічно ув’язнених
Європейський Комітет з запобігання катувань радив Україні ще під час візиту 2000 року
(п.76 Доповіді ЄКЗК 2000): “Комітет рекомендує вжити термінових заходів для
перегляду існуючої практики надівати наручники на ув’язнених кожного разу, коли їх
виводять з камери. Така практика є дуже спірною, тим більше, коли вона
застосовується тривалий час у безпечному середовищі. Можна й потрібно віднайти
інші міри протидії ризику небезпеки”.
Інформація про порушення прав жінок направлялась Жіночим правозахисним
центром
(Чернігів)
голові
Держдепартаменту,
до
прокуратури
Чернігова,
Уповноваженому з прав людини п. Карпачовій Н., проте без будь-якого результату. Лише
після звернення до Президента України Генеральною прокуратурою було вжито заходів
по відновленню порушених прав вказаних жінок. Департамент на вимогу
Генпрокуратури, хоча і з порушенням визначених законом термінів, все ж таки
відреагував.
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Проте замість зміни умов тримання на початку жовтня 2005 року без будь-яких
пояснень ці жінки раптом були переведені з Чернігівської колонії в жіночу колонію в м.
Харків. Цей перевід співпав з початком візиту до України делегації Європейського
Комітету із запобігання катувань. Перевірити умови їх тримання на новому місті
чернігівським правозахисникам тепер набагато складніше. Про повне виконання вимог
Генпрокуратури щодо зміни умов тримання жінок, засуджених до довічного позбавлення
волі, Чернігівській правозахисній організації невідомо.
У травні 2005 року громадська організація “Донецький Меморіал” звернулася до
Президента України, Прем’єр-Міністра, деяких членів Верховної Ради, а також до членів
Комісії з помилування при Президентові України з пропозиціями щодо утримання довічно
ув’язнених, зокрема пропонувалося наступне:
 переглянути главу 22 Кримінально-виконавчого кодексу України, яка регламентує
умови відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі, передбачивши більш
людяні умови тримання засуджених до довічного позбавлення волі та більш вагомі
стимули для їх виправлення;
 скоротити термін, після відбуття якого довічно ув’язнений може вперше
звернутися з клопотанням про помилування;
 помилувати всіх 11 жінок, які відбувають довічне покарання, та замінити їм довічне
покарання на позбавлення волі на обмежений термін, в залежності від тяжкості скоєних
ними злочинів.
Наразі ця ініціатива залишилася без дієвого відгуку.

14. Покарання, не пов'язані з позбавленням волі
Виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, у Департаменті покладено
на Кримінально-виконавчу інспекцію (далі – КВІ). Із введенням у дію нового
Кримінального кодексу, значення покарань, альтернативних позбавленню волі, стало
зростати. Відчутно стала зростати й кількість осіб, які перебувають на обліку в КВІ.
За даними Департаменту, станом на 1 січня 2006 року виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі, покладено на 703 підрозділи кримінально-виконавчої
інспекції із штатною чисельністю 1732 працівника, що становить 22 % від потреби,
передбаченої законом.
За 2005 рік по обліку кримінально-виконавчої інспекції Департаменту пройшло
316505 осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, при цьому станом
на 1 січня 2006 року перебувало на обліку – 156334 таких засуджених; з яких звільнені від
відбування покарання з випробовуванням – 144247 осіб; неповнолітніх – 8087.
Середнє навантаження на штатного працівника територіального підрозділу
кримінально-виконавчої інспекції становить 96 засуджених, у деяких інспекціях це число
доходить до 200. Відповідно до Закону України "Про загальну структуру і чисельність
кримінально-виконавчої системи України" один працівник кримінально-виконавчої
інспекції повинен здійснювати контроль не більше, ніж за 20 засудженими.
Вивчення ситуації з дотриманням прав людини цієї дуже великої групи засуджених не
входить до завдань даного дослідження. Разом з тим, варто відмітити, що проблеми
існують, хоча їхнього систематичного дослідження не проводилося. Серед фахівців ідуть
жваві дискусії щодо створення в країні служби пробації, проводяться експерименти. Однак
дотепер закону про пробацію немає.
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15. Амністія та помилування
Амністія, проведена в 2005 році, торкнулася 32.614 осіб. З колоній та СІЗО було
звільнено 8.414 осіб, ще 24.942 особи були зняті з обліку Кримінально-виконавчою
інспекцією (газета "Закон й обов'язок" №42, жовтень). За амністією 2003 року теж було
амністовано майже 32 тис. осіб, у тому числі вийшли на волю 5.032 осіб.
Право застосування помилування належить в Україні Президентові. Для цього
створена Комісія з помилування, яка готує матеріали про помилування щодо осіб, які з
таким проханням звертаються до Президента. Однак склад Комісії та її діяльність до
2005 року зовсім не оприлюднювалися. На запити надати інформацію про роботу комісії
її голова відмовляв, посилаючись на те, що Комісія – орган при Президентові та
статистики не веде. В 2005 році ухвалена Президентом нова редакція Положення про
комісію (у січні, а потом вдруге – у липні), оновлений та опублікований її склад. Раніше в
середньому за рік одержували помилування близько 500 осіб. У 2005 році помилувано
Президентом 447 осіб. Будь-яких відомостей про помилуваних – за які злочини вони
були засуджені, скільки взагалі звертається осіб на рік з проханням про помилування –
автори даної Доповіді не мають.
Чимало проблем доводиться вирішувати громадянам після звільнення з місць
позбавлення волі.
Практично в країні відсутня дієва система надання підтримки особам, які
звільнилися, відразу після виходу з колонії.
Наприклад, у Херсоні в громадські приймальні звільнені особи звертаються
насамперед з трьох головних питань: немає паспорту, немає житла та реєстрації, немає
роботи.

16. Система подання скарг
У будь-якій в’язничній системі одним з механізмів захисту прав ув’язнених є
ефективна система подання скарг. Кримінально-виконавчий кодекс України не містить
такого механізму. Дії адміністрації можна оскаржити лише вищестоящому начальнику.
Теоретично можна звернутися до суду, але ж скаргу потрібно відправляти через
адміністрацію, що практично, як правило, унеможливлює таке звернення.
“Донецький Меморіал” зробив спробу зібрати статистичну інформацію щодо скарг
ув’язнених. Відомості про кількість скарг, доправлених ув’язненими безпосередньо до
Департаменту, навести неможливо, тому що попри листування з його керівництвом
протягом липня-грудня 2005 року та доправлення низки запитів, керівництво
Департаменту уникало надання цих відомостей. На останній з запитів заступник Голови
повідомив, що “за всіма скаргами проводяться ретельні перевірки. У разі
підтвердження викладених відомостей до працівників, які допустили незаконні дії,
вживаються заходи реагування. Враховуючи, що... державна статистика відкрито
публікується і до неї забезпечується відкритий доступ, Ви маєте можливість у
встановленому чинним законодавством порядку ознайомитись зі статистичною
інформацією”. Дана відповідь є фактично відпискою, і статистичних даних попри вимогу
закону заступник Голови Департаменту так і не повідомив.
Разом з тим інформація щодо скарг, доправлених до управлінь Департаменту,
управліннями збирається, вона наведена у таблиці 3 „Наповненість установ та подання
скарг в кримінально-виконавчій системі України в 2005 р.” За отриманою інформацією
можна зробити певні висновки.
Як вбачається з наведених даних, в Управліннях департаменту Вінницької,
Волинської, Тернопільської, Полтавської, Херсонської, Черкаської областей з отриманих
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скарг (від 6 до 67) не визнана обґрунтованою жодна. До Хмельницького управління
дійшла тільки одна скарга. Управління Департаменту у Полтавській області повідомило,
що отримано було “67 скарг від засуджених, які розглядалися комісійно, з виїздом до
установи”. Проте навіть таке ретельне ставлення не виявило обґрунтованих скарг. Трохи
відмінна картина в деяких інших управліннях. Наприклад, у Донецькій області
задоволено 179 звернень засуджених з 308, але це наведена кількість не тільки скарг, а
й заяв та пропозицій. Скільки з них саме скарг – невідомо. Про кількість звернень
громадян та засуджених Департамент теж надав інформацію – їх було за першу
половину 2005 року 3934, з яких задоволено та вирішено питань у 412 випадках. Проте
кількість саме скарг залишається невідомою. Управління департаменту у Миколаївській
області надало теж кількість звернень громадян та засуджених. Але ж це не ті дані, які
запитувалися від управлінь.
Зазначене ставлення до скарг засуджених зовсім не означає, що робота з розгляду
скарг та звернень ніде не ведеться, або ведеться скрізь погано. Ось як виглядає ситуація
з розглядом скарг та звернень у Херсонській області.
Представники громадської організації, які брали участь разом з працівниками
управління Департаменту у розгляді таких скарг, зробили певні узагальнення.
З 1.01.2005 до 10.09.2005 у соціально-психологічній службі УДДУПВП у Херсонській
області зареєстровано 60 звернень як від засуджених та підслідних, так і від їхніх
родичів.
Скарги засуджених бувають різні за тематикою. Більшість звернень – прохання з
приводу скорочення строку покарання (УДЗ, амністія, помилування), є звернення з
приводу аліментів, допомоги при вирішенні трудових та побутових умов, якості
трансляції телепередач, неотримання кореспонденції, невиплати пенсії за інвалідністю.
Скарги та звернення можна розбити за типовістю на декілька груп.
Робітники промзон скаржаться на те, що у зв'язку зі збільшенням мінімальної
місячної зарплати, їм збільшили норми виробітку так сильно, що майже ніхто цю норму
фізично не "витягає", дуже стало важко працювати. Незрозуміло, як їм нараховують
зарплату, оскільки вони начебто працюють-працюють, приходять на "отоварку", а у них –
або зовсім нічого немає, або копійки, за які нічого не купиш.
Інша група скарг – від хворих.
У багатьох сепсис, рани, які гниють, а фельдшер тільки може зеленкою помазати. Ті,
у кого інвалідність, стикаються з проблемою її щорічного підтвердження, – для цього
треба, щоб їх вивезли до колонії, де є соматична лікарня, пройти там обстеження,
співробітникам треба запросити комісію тощо.
Є група скарг – досить багаточисельна – на прокуратуру.
Ситуація незбагненна: і адміністрація колонії, і спостережна комісія рекомендують
засуджених на УДЗ, а прокуратура заявляє протест. І людина залишається в колонії.
Причина протестів майже одна й та сама: офіційно на виробництві не працював. А в
колоніях із роботою на промзонах дійсно катастрофа. В одній, більш-менш
благополучній колонії (СВК №90) з півтори тисячі осіб працює тільки біля трьохсот –
немає роботи. І більшість засуджених працюють на території: щось вирощують,
збирають, фарбують-білять, ремонтують.
Є підстави вважати, що наведена картина не охоплює всю існуючу практику спроб
ув’язнених скаржитися. Вона такою спостерігається тому, що більш серйозні за змістом
скарги до керівництва управлінь, можливо, майже не доходять. Принаймні, варто взяти
до уваги й такі повідомлення.
У згадуваному листі засуджених щодо виправних колоній № 81 та 86, надрукованому
у бюлетені “Права людини” № 13 за 2005 рік, відзначається: “Из этих мест невозможно
отправить жалобу, а тех, кто жалуется – избивают и всячески притесняют во всем, в чем
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только можно. Делают из такого человека нарушителя, возбуждают статью, добавляют
срок.”.
Про більш суттєві проблеми зі скаргами повідомляє й Батьківський комітет
“Порятунок”. У скарзі на ім’я голови Держдепартаменту Василя Кощинця від 05
жовтня 2005 р. Комітет зазначає:
“У липні поточного року на особистому прийомі у Вас ми обговорювали питання
порушень прав засуджених з наведенням конкретних фактів. З великим жалем змушені
повідомити, що наша активна правозахисна діяльність завершилась помстою з боку
керівництва установ виконання покарань.
Ми обурені такою політикою Державного департаменту, котра жодних змін на краще
не зазнала, а продовжує бути репресивною і ганебною. Ми здивовані тими висновками,
котрі зробив Департамент з наших звернень, оскільки жодні з вказаних нами порушень
усунуті не були. натомість ув’язнених, персонажів наших скарг, піддають утискам, а
керівництво установ відверто виправдовується.”
Організація вимагає негайно заборонити цензуру в установах виконання покарань,
уважно поставитися до наведених фактів порушень, забезпечити безпеку засудженим,
які скаржаться, не допустити помсти з боку керівників установ та забезпечити суворе
дотримання законності.
Листом від 2 листопада за підписом начальника управління М. Ільтяя Департамент
повідомив Комітет, що проведеною перевіркою встановлено, що заходи фізичного
впливу і спеціальні засоби до засуджених не застосовувалися. харчування здійснюється
згідно з затвердженими нормами... Робота медичних частин установ здійснюється згідно
з вимогами відповідного наказу. Порушень нормативно-правових актів Департаменту,
неправомірних дій та упередженого ставлення з боку працівників установ до вказаних
засуджених не встановлено.”
Складається враження, що досить поширеною є практика, за якою адміністрація
багатьох установ прагне досягнути стану, коли скарг на її дії не повинно бути взагалі, а
якщо й трапляються, то тільки такі, які при перевірці не підтверджуються. Зрозуміло, аби
досягти такого стану, потрібен суворий контроль всієї кореспонденції, яка виходить від
засуджених на волю, тобто сувора цензура.
Такі припущення цілком співпадають з результатами дослідження Донецького
Меморіалу” (див. вище), за яким у наявності цензури переконані 85% опитаних колишніх
в’язнів. Скарги засуджених, які надходять до “Донецького Меморіалу” офіційним шляхом
з установ, стосуються виключно проблем вироків, несправедливого суду, процедури
оскарження вироку у Європейському суді тощо. Скарги, які надходять до організації на
дії адміністрації, відправляються, як правило, нелегальним шляхом.
Важливо підкреслити, що практично завжди скарги, надіслані до Департаменту,
перевіряються тільки самим Департаментом, без залучення громадських організацій або
спостережних комісій. Тому якість перевірки оцінити неможливо. Разом з тим бувають
виключення. Так, після чергової скарги батьківський комітет “Порятунок” був запрошений
до перевірки 19 травня 2005 року Сокальскої колонії № 49, Львівська область.
Після перевірки Комітет у доповідній записці, спрямованій Президенту України,
голові Держдепартаменту та начальнику управління у Львівській області, зазначає:
“Батьківський комітет з вдячністю відмічає, що вперше за роки незалежності України
до установи виконання покарань, де утримуються довічно ув’язнені, були допущені
представники громадської організації.
Доводи, наведені у нашій скарзі, підтвердилися приблизно на 90%. До приїзду
представників Держдепартаменту та нашого комітету, начальником УВК № 47 було
докладено багато зусиль для усунення вказаних у скарзі порушень. Таким чином
побутові умови значно покращилися: налагодилося постачання гарячої води,
покращилася якість питної, засуджені переведені у сухі, чисті, просторі і світлі камери,
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поліпшилося ставлення до засуджених з боку персоналу, перестали використовувати
чорні мішки на голові для переміщення засуджених. Однією з головних проблем УВП №
47 є відсутність належного фінансування, що унеможливлює створення гідних умов для
проживання, достатнього харчування та лікування”.
Проте подібні приклади поодинокі, і наступні звернення Комітету свідчать, що
суттєвих змін не відбувається.

17. Перевірки прокуратури
Єдиною структурою в країні, яка уповноважена регулярно перевіряти стан
дотримання прав ув’язнених, є прокуратура.
“Донецький Меморіал” направив інформаційні запити до Генеральної прокуратури
України та до прокуратур десяти областей України з питаннями щодо нагляду за
дотриманням законів установами виконання покарань та реагуванням на скарги
ув’язнених. Результати відповідей, зокрема, дані про кількість поданих скарг до
обласних прокуратур та кількість підтверджених скарг, наведені у таблиці 4 “Нагляд
прокуратури за дотриманням прав ув’язнених”.
Як видно з таблиці, наприклад, зі 156 скарг, доправлених засудженими та ув’язненими
до прокуратури Полтавської області протягом 2004 року, після перевірок не підтвердилася
жодна. І це досить типова ситуація для більшості регіонів: у 2005 році у Донецькій області зпонад 280 скарг підтвердилися 3, у Львівській з 83 – 2, у Запорізькій з 65 – жодної. Проте
важко уявити, що, маючи такі суворі умови тримання та об’єктивні нагоди для скарг,
ув'язнені цих регіонів зверталися до прокуратури виключно з необґрунтованими та
надуманими скаргами, які виявилися потім не підтвердженими, і не спромоглися надіслати
жодну справді серйозну скаргу. Варто підкреслити, що прокурори самостійно виявляють
чимало порушників закону серед персоналу установ. До відповідальності у 2004 році, за
даними Генеральної прокуратури, було притягнуто 2778 працівників кримінально-виконавчої
системи, з них лише у Донецькій області понад тисячу. Та й прокурорами приймаються сотні
осіб по регіонах. Ці дивні дані ще потребують додаткового вивчення та аналізу.
У контексті додержання вимог закону безпосередньо обласними прокуратурами
варто звернути увагу на те, що на запити “Донецького Меморіалу” не надали відомостей,
як того вимагає закон, прокуратури Донецької, Луганської, Дніпропетровської та
Запорізької областей. Тільки після звернення громадської організації до Генеральної
прокуратури в ці обласні прокуратури нею були надіслані вказівки надати відповідь на
інформаційний запит.
Разом з тим, я уже зазначено вище, що попри майже повну відсутність – за даними
прокуратур – підтверджених скарг з боку ув’язнених, перевірки прокуратурами установ
системи виявляють численні порушення. Прес-служби прокуратур працюють непогано,
то ж у ЗМІ з’являється чимало повідомлень про результати таких перевірок.
Херсонська газета “Гривна” № 36 за 2.09.2005 пише про обласну прокуратуру, що
вона “возбудила уголовное дело против инспектора надзора и безопасности Дарьевской
исправительной колонии № 10, за попытку передачи заключенному наркотиков. Это уже
третий случай задержания в 2005 году сотрудников колоний области”.
Газета “Вечерний Донецк” 26 березня 2005 року повідомляє, що “на
межведомственном совещании в прокуратуре Донецкой области отмечалось, что в 2004
году правоохранительные органы задержали 5204 человека по подозрению в совершении
преступлений. Впоследствии 1005 из них были освобождены судами из-под ареста. А
ведь отдельные из этих задержанных провели в СИЗО по два и более месяца., хотя
веских оснований и причин для содержания их под стражей не было. Прокурор Донецкой
области А В Баганец привел такие факты: из 536 оперативно-розыскных дел, заведенных
сотрудниками управления СБУ в Донецкой области, в уголовные дела переросло лишь
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81. В 94 случаях суды давали Службе безопасности разрешения на использование
оперативно-технических средств. Но в результате этих мер возбуждено крайне мало
уголовных дел.
Чимало порушень виявляється у Донецькій області.
Газета “Донбас” № 69 за 14 квітня 2005 року сповіщає:
”Должностные лица Торезской исправительной колонии № 28 более десяти месяцев
незаконно удерживали в своем заведении гражданина Н. Его срок отбывания наказания
закончился в июне, но его не освободили. Только после проверки прокуратуры Донецкой
области справедливость была восстановлена. «Отличились» и сотрудники СИЗО № 5 г.
Донецка, где осужденный К. получил тяжелые телесные повреждения, опасные для
жизни. Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело, городская прокуратура
проводит расследование.”
Помітна робота у цій сфері й Генеральної прокуратури України. Як повідомляє сайт forua.com, “Генеральная Прокуратура Украины провела проверку состояния соблюдения
требований законов администрацией исправительных колоний и центров Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, в ходе которой выявлен ряд
существенных нарушений.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в частности, выявлены
многочисленные факты несвоевременного рассмотрения материалов в отношении
осужденных, которые отбыли предусмотренную законом часть срока наказания,
незаконного отказа или безосновательного направления в суд представлений о
применении к ним условно-досрочного освобождения от наказания или замены
наказания более мягким.
По результатам проверок внесено 56 документов прокурорского реагирования, на
основании которых за допущенные нарушения закона привлечены к дисциплинарной
ответственности 74 должностных лица уголовно-исполнительной системы и отменен 61
незаконный правовой акт, передает "УНИАН".
Генеральной
прокуратурой
направлено
представление
председателю
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Василию
Кощинцу на устранение выявленных нарушений законов и письмо прокурорам областей
об усилении прокурорского надзора за соблюдением законов при применении к
осужденным условно-досрочного освобождения от наказания или замены наказания
более мягким, а также освобождения по болезни”.
Наведені приклади результатів перевірок органами прокуратури установ системи
свідчать про те, що у діяльності установ кримінально-виконавчої системи є чимало
проблем. Силами тільки прокуратури та Уповноваженого з прав людини виявити їх важко,
багато з виявлених порушень залишаються невідомими громадськості, то ж не стають
предметом суспільного обговорення. Покладатися в уявленні про стан системи тільки на
ту порцію інформації, яку видає суспільству Департамент з питань виконання покарань,
навряд чи є виправданим. То ж більш активне залучення громадськості, зокрема,
громадських організацій, до діяльності установ системи та до їх контролю, зокрема,
активізація діяльності спостережних комісії та проведення моніторингів може дозволити
скласти більш повну та об’єктивну картину стану дотримання прав ув’язнених. Тільки на
підставі повної інформації варто вирішувати питання подальших шляхів розвитку
кримінально-виконавчої системи України, включаючи важливі питання її підпорядкування
та ролі громадських організацій у здійсненні громадського контролю за установами
системи.
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18. Висновки
1. З 1998 року статус Державного департаменту з питань виконання покарань
зберігається як автономної структури. Така ситуація є порушенням зобов’язання України,
наданого при вступі до Ради Європи у 1995 році про підпорядкування кримінальновиконавчої системи Міністерству юстиції.
2. Тривала автономія відомства стала одним з чинників надто повільного процесу
реформування кримінально-виконавчої системи.
3. Попри прийняття нового Кримінально-виконавчого кодексу пріоритети
Департаменту у сфері законотворчості помітно не змінилися, а тому косметичні зміни у
цій сфері не встигають за вимогами часу.
4. Дотримання прав людини та повага до гідності людини досі не стали домінуючим
чинником кримінально-виконавчої політики, а існуюча практика поводження із
ув’язненими побудована на суворому вимаганні з боку адміністрації установ покори
ув’язнених. Це доповнюється відсутністю ефективного механізму подання скарг.
5. Поліпшення умов тримання ув’язнених іде надто повільно, хоча є значною мірою
наслідком загального складного соціально-економічного стану в країні. Це обумовлено,
зокрема, й вкрай недостатнім фінансуванням системи, яке іноді доповнюється
безгосподарністю структур Департаменту при витрачанні бюджетних коштів, а іноді і
витратами не за призначенням.
6. Умови роботи персоналу важкі, він соціально слабо захищений, а невиважена
кадрова політика Департаменту сприяє відтоку кваліфікованих кадрів, і цей процес
набирає в деяких регіонах загрозливих масштабів.
7. Занадто вузькі рамки взаємодії з громадськістю, в першу чергу, з неурядовими
організаціями, обмеження її лише питаннями матеріальної допомоги системі,
несприйняття деякими керівниками Департаменту критичних думок представників
громадськості щодо фактів та процесів у кримінально-виконавчій системі руйнує
досить тривкий громадський інтерес до проблем системи.
8. Громадській контроль за діяльністю установ відсутній, громадські колегії при
управліннях Департаменту та безпосередньо при Департаменті протягом року так і не
запрацювали, що значною мірою спричинене незацікавленістю керівництва органів
системи у їх роботі.

19. Рекомендації
1. Виконати зобов’язання перед Радою Європи та вирішити питання
підпорядкованості Департаменту Міністерству юстиції, як про це йдеться в черговій
Резолюції ПАРЄ № 1466 (2005).
2. Змінити пріоритети у нормотворчій діяльності, віддаючи перевагу гуманітарним
цінностям перед проблемами технічного функціонування відомства. Підвищити увагу до
питань дотримання прав людини, поваги до гідності як осіб, які перебувають в ув’язненні,
так і персоналу установ, та не обмежуватись тільки словами про це.
3. Широко впроваджувати моніторинги умов тримання ув’язнених та підготовку
річних звітів щодо ситуації в системі силами неурядових організацій, у тому числі й за
державні кошти, включаючи підготовку й альтернативних звітів, звітів з проблем або за
напрямками діяльності установ.
4. Якісно підвищити інформування суспільства про стан та проблеми системи
шляхом регулярного проведення широкого кола публічних заходів, таких як пресконференції, “круглі столи”, а також спрощення процедури доступу громадськості та
журналістів до установ.
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5. Приділяти більше уваги соціальному захисту персоналу установ, підвищенню
його кваліфікації, залучати до вирішення цих питань ресурси неурядових організацій.
6. Сприяти здійсненню комплексного аналізу норм Кримінально-виконавчого
кодексу та нормативних актів Департаменту, а також практики їх застосування, сприяти
їх поліпшенню, залучати до цієї роботи фахівців, в тому числі Пенітенціарного
товариства України.
7. Сприяти впровадженню громадського контролю установ виконання покарань та
не обмежувати його рамками діяльності спостережних комісій.
8. Прийняти Концепцію реформування кримінально-виконавчої системи тільки після
проведення незалежної експертизи та її громадського обговорення.

1 Кількість

Ізоляторів
тримання (ІТТ) в області

тимчасового

2 Число міст в ІТТ

501

27

27

10400

959

1024 265

3 Число осіб, які утримувалися в ІТТ

21

20

Харківська

Полтавська

м. Київ

Кіровоградська

Житомирська

Донецька

Показники

Дніпропетровс
ька

№

ВСЬОГО
по МВС

Таблиця 1

1

25

20

125

525

261

4911
13103
8

9954

1931

21683 12244

1804
6855
9

4637

2470

10212 5071

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Одна
частков 0
о

0

0

області станом на 01.01.2005
4 Число осіб, які утримувалися в ІТТ

області станом на 01.07.2005
5 Кількість

скарг на незаконні дії
працівників органів внутрішніх справ у 4,6 тис.
2004 році

6 Кількість

працівників,
яких
було
притягнуто
до
дисциплінарної 1451
відповідальності у 2004 році

7 Кількість

скарг на незаконні дії
працівників органів внутрішніх справ у 13 тис.
першому півріччі 2005 року

8 Кількість

працівників,
яких
було
притягнуто
до
дисциплінарної
757
відповідальності у першому півріччі 2005
року

9 Суми витрачені на утримання осіб в ІТТ 33782,

у 2004 році та

тис.

10 В розрахунку на одну особу
11 Суми витрачені на утримання осіб в ІТТ 11623,6

у першому півріччі 2005 року
12 В розрахунку на одну особу

тис.

58529 70600
1863 220800
668900
756558
1761 0
,0
1100
37,9

16,8

76,0

806,
6

34300
184900
350000
266536 78886
0
1300

44,7

27,0

57,5

30,3

31,9

32,6

33,6

54,6

69,0
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Харківська

Полтавська

м. Київ

Кіровоградська

Житомирська

Донецька

Дніпропетровс
ька

Показники

№

ВСЬОГО
по МВС

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

13 Кількість

встановлених
випадків
перевищення терміну утримання під
вартою без рішення суду

14 Число

осіб, які вмерли під час
перебування в ІТТ області у 2004 році

15 в тому числі випадків суїциду

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 число

осіб, які вмерли під час
перебування в ІТТ області у першому
півріччі 2005 року

17 в тому числі випадків суїциду

322

0

1

Чисельність осіб, які
утримуються в установах
кримінально-виконавчої
системи

з них

засуджених у виправних
колоніях,
в т. ч.

187599 4153 6899 2040 18813 25449 6395

147397 2358 5698 1520 14205 20038 5298

жінок

9526

0

0

0

неповнолітніх

2603

0

0

засуджених до довічного
поз-бавлення волі

1175

6

318

осіб, які тримаються
у слідчих ізоляторах,
в т. ч.

36492 1795 1201

291

жінок

2424

139

43

неповнолітніх

1653

90

Ів-Франковська

Запорізька

Закарпатська

Житомирська

Донецька

Волинська

Вінницька

АР Крим

Показники

ВСЬОГО

№

Дніпропетровська
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353 11930 2703

0

9859 2177

1793 1056

0

0

163

99

158

291

328

0

0

140

0

1

44

160

172

1

58

4

4264 5020 1097

353

1908

526

19

360

340

41

10

103

38

27

11

211

288

28

17

106

23

1326 1786

0

9

621

7

2

Осіб, хворих на активну форму
туберкульозу

10375

22

15

7

3

Чисельність засуджених,
які надійшли з СІЗО до установ
виконання покарань

28878

392

1347

240

2757 3755 1071

0

2040

360

4

Чисельність осіб, звільнених
з установ виконання покарань

28383

403

1224

190

3004 3338 1128

0

1713

425

в
т. ч.

15751

216

692

140

1728 1995

633

0

684

206

7337

319

154

133

761

183

73

371

138

5

6

7

Умовно-достроково

Чисельність осіб, звільнених
із слідчих ізоляторів
Чисельність осіб, які
перебувають на обліку в
кримінально-виконавчій
інспекції
Чисельність осіб, які померли
під час перебування в
установах кримінальновиконавчої системи

785

191286 12107 6404 3670 17438 21595 5554 3256 10582 2675

504

5

16

0

39

154

10

0

12

3
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в
т. ч.
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Від суїциду

19

0

1

0

4

2

1

0

0

0
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Чернівецька

Чернігівська

Черкаська

Хмельницька

Херсонська

Харківська

Тернопільська

Сумська

Рівненська

Полтавська

Одеська

Миколаївська

Львівська

Луганська

Кіровоградська

Київська

Таблиця 2

7860 3968 15594 7534 7679 7895 7656 4297 4963 2774 16464 7211 6045 4496 2579 1849

5166 3010 12897 5972 6798 5150 6054 3511 4268 2264 12493 6136 5541 3842 1708 1434

0

0

442

21

0

1471

625

0

0

1245 1003

0

0

423

1185

0

0

0

283

189

0

0

297

240

0

214

207

0

0

0

256

0

7

8

78

50

20

10

10

48

70

3

62

11

12

4

13

5

2694

958

2382 1316

881

2539 1232

489

695

265

3396 1075

504

654

542

415

188

58

161

99

80

171

115

25

52

9

154

67

29

41

53

29

93

40

146

52

41

101

34

24

33

13

127

55

16

35

17

25

55

50

1115

24

995

56

482

4

27

206

1397 2132

6

22

11

0

1123

555

2398 1165 1234

848

1399

598

773

535

2496 1503 1049

666

349

225

1121

645

2760

870

1065 1076 1586

729

756

430

2570 1262

872

697

334

185

503

371

2034

357

585

688

1132

447

378

251

1381

479

256

363

177

55

580

283

475

199

280

640

249

136

174

51

709

149

87

183

158

67

13187 5148 14546 5910 6955 10212 6762 2715 3722 1998 14119 6406 4505 4865 4736 2219

21

4

25

12

12

19

15

4

7

3

47

73

12

5

4

2

2

1

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0
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1

Чисельність осіб

187599 4153 6899 2040 18813 25449 6395

2

Число міст в колоніях

152170

3

Число засуджених

4

Відсоток заповненості

5

Число міст в слідчих
ізоляторах

6

Число ув’язнених

36992

Ів-Франковська

Запорізька

353 11930 2703

7289 2190 14880 20311

2300

94,6

117,5

93,1 126,4

830

790

291

5208 4721

652

717

4264 5285

349

530

81,9

112,

53,5

73,9

308

2 ??

7

7

Відсоток
заповненості

8

Число скарг від ув’язнених

13

6

13

9

Число скарг,
визнаних обґрунтованими

0

0

7

1
0

Число скарг, частково
обґрунтованих

0

1
1

Число задоволених скарг

0
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Закарпатська

Житомирська

Донецька

Дніпропетровська

Волинська

АР Крим

Показники

ВСЬОГО

№

Вінницька
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95,2

1

179

2

1
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Чернівецька

Чернігівська

Черкаська

Хмельницька

Херсонська

Харківська

Тернопільська

Сумська

Рівненська

Полтавська

Одеська

Миколаївська

Львівська

Луганська

Кіровоградська

Київська

Таблиця 3

7860 3968 15594 7534 7679 7895 7656 4297 4963 2774 16464 7211 6045 4496 2579 1849

3300

8050 8000 5700 8470 3830

2900 13650 4752 5680

1940

120

93,6

90,4

112

95,7 120,6 151,7 106,4

95,3

1050

1450 1100 2970 1535

669

289

3800

885

650

975

1307

881

2606 1239

489

209

3396 1108

92,9

90,1

80,0

80,7

73,1

182

159

90

67

4

96,0

47

?

15

4

810

490

491

542

415

72,3

89,4 125,2 75,5

66,9

84,7

14

43

1

32

94

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

963

9

26

9
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в колоніях

56

4

Кількість обґрунтованих або
частково
обґрунтованих скарг

5

Кількість обґрунтованих скарг, у %

6

Число отриманих скарг від
ув’язнених громадян у першому
півріччі 2005 року,
в тому числі

7

204

5

109

0

83

106

119

в слідчих ізоляторах області

66

72

8

в колоніях

40

9

Кількість обґрунтованих або
частково
обґрунтованих скарг

10

Кількість обґрунтованих скарг, у %

933
933
.

Дніпропетров

3

Запоріжжя

97

Донецьк

78

2

1064 131

Луганськ

Полтавська

в слідчих ізоляторах області

Число отриманих скарг від
ув’язнених громадян у 2004 році, в
тому числі

Львівська

159

1

А КРІМ????
м. Київ

134

Показники

ВСЬОГО по
ГПУ

Одеська

№

Харківська

Таблиця 4

339

8

14

54

40

247

3

31

282

13

60

37

25

45

222

28

80

103 103

2

101

2

4

4

3

0

6

11

Число осіб, звільнених з СІЗО
області за рішенням суду, які там
утримувалися
незаконно, у 2004 році

21

21

0

2

0

0

0

0

7

0

12

Число осіб, звільнених з СІЗО
області за рішенням суду, які там
утримувалися
незаконно, у першому півріччі 2005
року

5

5

0

1

0

0

0

1

0

0

13

Число вказівок прокурів на усунення
виявлених порушень закону щодо
ув’язнених у 2004 році

365
2

19

176

22

504

264

6

257 31

14

Число вказівок прокурів на усунення
виявлених порушень закону щодо
ув’язнених у першому півріччі 2005
року

176
4

30

91

14

354

250

5

108 6

15

Число задоволених протестів
прокурорів щодо установ
кримінально-виконавчої системи у
2004 році

67

15

328

17

15

Запоріжжя

87

8

Дніпропетров

Донецьк

Луганськ

Харківська

Полтавська

Одеська

Львівська

Показники

А КРІМ????
м. Київ

№

ВСЬОГО по
ГПУ
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16

Число задоволених протестів
прокурорів щодо установ
кримінально-виконавчої системи у
першому півріччі 2005 року

17

Число притягнутих до
відповідальності працівників
кримінально-виконавчої
системи у 2004 році

277
8

96

128

65

399

259

1003 190 17

18

Число притягнутих до
відповідальності працівників
кримінально-виконавчої системи у
першому півріччі 2005 року

128
6

63

69

55

272

282

656

96

19

Число осіб, які утримуються у СІЗО,
були прийняті прокурорами протягом
2004 року

83

176

48

533*

64

400

154 25

20

Число осіб, які утримуються у СІЗО,
були прийняті прокурорами у
першому півріччі 2005 року

47

87

37

253*

72

320

50

21

Число осіб, які утримуються у
колоніях, були прийняті прокурорами
протягом 2004 року

312

389

58

816

2289 323 307

22

Число осіб, які утримуються у
колоніях, були прийняті прокурорами
у першому півріччі 2005 року

182

167

39

800

1227 170 156

6

9

10
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XVI. Дотримання прав людей з обмеженими фізичними
1
можливостями

1. Загальний огляд
Соціальна підтримка людей з психофізичними вадами вважається одним із
гуманістичних завдань усіх країн міжнародної спільноти і відображена у
найважливіших міжнародних правових документах.
За даними ООН у світі нараховується близько 450 мільйонів людей із
порушеннями психічного або фізичного розвитку, що становить 1/10 частину
людства. В Україні, як і у всьому світі, спостерігається тенденція до зростання кількості
людей з фізичними вадами. У 2005 році вона сягнула 3 мільйони чоловік.
Інвалідність людей, яка зумовлена порушеннями у розвитку, означає суттєве
обмеження їх життєдіяльності, призводить до соціальної дезадаптації, ускладнює
процес самообслуговування, навчання, набуття професійних навичок. Засвоєння
ними соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відносин,
вимагає від суспільства додаткових зусиль, засобів, заходів (розробка спеціальних
програм, створення реабілітаційних центрів, пристосування учбових закладів до
потреб молодих інвалідів тощо).
У період економічної та соціальної трансформації України змінюється ставлення
держави та суспільства до дітей з вадами, шукаються нові способи інтеграції цієї
категорії дітей у суспільство. У своїх дослідженнях А.Г. Асмолов вказує на те, що
наше суспільство знаходиться на самому початку довгого шляху – переходу від
культури корисності до культури гідності. В культурі гідності головною цінністю є
цінність особистості, незалежно від того, чи можливо мати користь від неї, чи ні.
На державному рівні приймається чимала кількість нормативно-правових актів,
які мали б покращити життєвий рівень людей з фізичними вадами. Наприклад, у 2005
році були прийняті Закони:
 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і
трудової реабілітації інвалідів” від 1 грудня 2005 року;
 „Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 6 жовтня 2005 року;
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону
України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам” від 31 травня 2005 року;
 “Про внесення змін до Закону України „Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні” від 31 травня 2005 року;
 Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 3 березня 2005 року;
 та багато інших щодо реалізації прав людей з фізичними вадми.
1

Підготовлено Іриною Саранчою, Головою Правління Вінницької міської громадської організації соціального
розвитку та становлення окремих мало захищених категорій молоді „Паросток”, та Володимиром Яворським,
виконавчим директором УГСПЛ.
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2. Пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення людей з інвалідністю є надзвичайно складною
процедурою для звичайного громадянина, не кажучи вже про людей з інвалідністю,
які часто мають недостатньо високий освітній рівень. Така складність навряд чи є
обґрунтованою, як з огляду на потреби громадян, так і з огляду зручності
застосування такого законодавства органами влади.
Видається, що законодавець не має цілісного системного уявлення про соціальне
забезпечення людей з інвалідністю і тому фрагментарно час від часу встановлює
якісь правові норми з окремих питань.
А в десятках підзаконних актів розібратися важко навіть досвідченому юристові.
На жаль, на сьогодні основним джерелом існування людей з інвалідністю
залишається пенсія та різноманітні допомоги, а не власна праця. Тому, враховуючи
цей аспект, держава повинна збільшувати обсяг цих пенсій до рівня принаймні
можливості проживання на такі кошти.
Проте, на сьогодні, держава не виконує своїх завдань у цій сфері. Хоча не можна
не відзначити суттєвий прогрес у підвищенні пенсій за останні три роки.
Відповідно до статті 33 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” пенсії з інвалідності залежно від групи інвалідності
призначаються в таких розмірах: інвалідам 1 групи – 100%; 2 групи – 90%; 3 групи –
50% пенсії за віком на термін встановлення інвалідності.
З метою посилення соціального захисту інвалідів та надання можливості за їх
вибором призначати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком 4 листопада 2004
року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення зміни до
статті 33 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
№ 2153-IV (набув чинності з 24.11.04), яким передбачено, що за наявності у
непрацюючих інвалідів ІІ і ІІІ груп – у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового
стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком,
обчисленої відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування". Дана норма також була поширена на інвалідів, які вийшли на
пенсію до набрання чинності цим Законом.
Крім того, 3 листопада 2005 року Верховною Радою України прийнято Закон
України "Про внесення зміни до статті 32 Закону України „Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування", яким передбачено надання інвалідам права на
пенсію по інвалідності за наявності необхідного страхового стажу на час настання
інвалідності або на день звернення за пенсією. Ця норма посилює соціальний захист
інвалідів, оскільки після настання інвалідності, інвалід може набути страхового стажу
і згодом призначити пенсію відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
Станом на 1 жовтня 2005 року середній розмір пенсії по інвалідності становить 347,89
грн., що на 51,47 грн. більше, ніж на початку року. Середній розмір соціальної пенсії
за ті ж періоди є відповідно 318,01 грн. та 266,23 гривень.
З 1 січня 2005 року набув чинності Закон України „Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”. Згідно із цим Законом
призначається державна соціальна допомога деяким категоріям громадян, які не
мають права на пенсію відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”, в тому числі особам з числа інвалідів (інвалідам I
групи – 100 % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
інвалідам II групи – 80 % інвалідам III групи – 60%). Крім того, за цим Законом
одиноким малозабезпеченим інвалідам ІІ та ІІІ групи, які за висновком лікарсько331
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консультативної комісії потребують стороннього догляду, та малозабезпеченим
інвалідам І групи, до одержуваної ними пенсії призначається державна соціальна
допомога на догляд у розмірі від 15 до 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” встановлено
рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам”: з 1 січня 2005 року для працездатних
осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб – 120 гривень, інвалідів – 130 гривень; з 1
квітня 2005 року для працездатних осіб у сумі 100 гривень, непрацездатних осіб −
140 гривень, інвалідів – 150 гривень. Такий саме, рівень забезпечення встановлено і
для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям”.
Одночасно з пенсійним забезпеченням українське законодавство передбачає
низку соціальних допомог. Видається, що така система є надто складаною та зайвою.
Доцільніше було встановити окремі коефіцієнти для збільшення пенсій. Це
пояснюється й тим, що згадані нижче допомоги можуть змінюватися практично в
ручному режимі, особливо при прийнятті державного бюджету. Коли б це була вже
визначена пенсія, то соціальні виплати для осіб з інвалідністю були б краще
захищеними.
Ще одним з законів, який врегульовує питання призначення державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, що призначається замість пенсії,
є Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам”. Відповідно до цього Закону розміри державної соціальної допомоги
становлять: інвалідам з дитинства I групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність; інвалідам з дитинства II групи – 70 %; інвалідам з
дитинства III групи – 50 %; на дітей-інвалідів віком до 18 років – 70 %. Даний Закон
передбачає також призначення надбавок на догляд за інвалідом з дитинства I групи
(50 % прожиткового мінімуму), дитиною-інвалідом віком до 6 років (50 %
прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років), дитиною-інвалідом віком від 6 до
18 років (50 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років). Зазначені
надбавки на догляд, крім інвалідів з дитинства І групи та одиноким матеріям
(батькам) на догляд за дитиною-інвалідом, призначаються одному з батьків,
усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд
за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї, в якій виховується дитинаінвалід (без урахування надбавки на догляд), за попередні шість місяців не
перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї.
На сьогодні розміри державної соціальної допомоги інвалідам згідно з Законом
України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
є такими: інвалідам з дитинства I групи з урахуванням надбавки на догляд – 543,5 грн. (у ІІ
кварталі 2005 року – 516 грн., у ІІІ кварталі 2005 року – 522 грн.); інвалідам з
дитинства II групи – 232,4 грн. (у ІІ кварталі 2005 року – 219,1 грн., у ІІІ кварталі –
223,1 грн.); інвалідам з дитинства III групи – 166 грн. (у ІІ кварталі 2005 року – 156,5
грн., у ІІІ кварталі – 159,5 грн.); дітям-інвалідам (в залежності від віку та з урахування
надбавки на догляд) від 420 до 466 грн. (у ІІ кварталі 2005 року – від 400 до 449 грн.,
у ІІІ кварталів 2005 року від 404 до 453 грн.). Розмір державної соціальної допомоги без
надбавки з 1 жовтня 2005 – року232,4 грн. (у ІІ кварталі 2005 року – 219,1 грн., у ІІІ
кварталі 2005 року – 223,1 грн.).
Відповідно до статті 59 Закону України „Про Державний бюджет України на 2005
рік” з 1 квітня 2005 року Пенсійний фонд України за рахунок коштів державного
бюджету виплачує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю між розміром
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державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,
встановленої відповідно до цієї статті, та пенсією (соціальною пенсією). Кількість
отримувачів різниці на 1 жовтня 2005 року складає 80938 інвалідів з дитинства та
дітей-інвалідів.
У поточному році збільшено кількість видів соціальних виплат особам, які
здійснюють догляд за інвалідами. Так, крім існуючих допомог, що призначалися
згідно з Порядком надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі,
яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
02.08.2000 р. № 1192, та пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від
26.07.1996 р. № 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим
категоріям громадян”, запроваджено компенсацію фізичним особам, які надають
соціальні послуги, порядок призначення і виплати якої затверджено постановою
Кабінету Міністрів України вид від 29.04.2004 р. № 558 (компенсація призначається
виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах: 15
відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи; 10
відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам II групи та
дітям-інвалідам; 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги
інвалідам III групи).
Залишається також не цілком аргументованою позиція законодавця, яка
фактично дискримінує людей з інвалідністю з народження та інших осіб, що отримали
інвалідність, наприклад, в 2 роки. Незбагненною є й допомога до 18 років, оскільки не
існує нормального їй обґрунтування. Проте всі ці чинники впливають на розмір пенсій
чи допомог або встановлення відповідних пільг.
Видається вкрай доцільним спростити дану систему соціального забезпечення. Для
правової держави, котра повинна забезпечувати, щоби люди не вмирали з голоду,
необхідно забезпечити мінімальні соціальні стандарти для усіх груп інвалідності,
незалежно від віку. При цьому можливо враховувати лише працездатність такої особи.
На сьогодні, ж існують випадки, коли людина внаслідок існуючої диференціації не
отримує пільг чи отримує значно меншу допомогу, хоча ці люди мають однакові
психофізичні показники інвалідності.

3. Працевлаштування та соціальна адаптація
Як вже було зазначено, пенсії та допомоги на сьогодні залишаються основним
джерелом існування інвалідів. Хоча й людині, й державі мало би бути вигідним, щоби
основним джерелом існування стала власна праця.
У 2005 році відбулася певна революція на ринку праці. Парламент прийняв зміни до
низки законів щодо обов’язкового найму інвалідів. Обов’язкова квота інвалідів існує на
усіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, починаючи
з моменту, коли їхній штат сягає більше 8 працівників.
Згідно із статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні” для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форми
власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення
працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25
чоловік – у кількості одного робочого місця.
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А частиною другою статті 188-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення встановлена адміністративна відповідальність за порушення цих
нормативів чи неподання звітності у вигляді накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Одночасно слід також зазначити, що у поточному році Верховною Радою України
було підтримано ініціативу Кабінету Міністрів України, згідно з якою у статтю 19 Закону
України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” внесено зміни, якими
визначено, що норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів
визначається виключно Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні”. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для
забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті,
застосовуються положення цього Закону. Крім того, статтю 20 цього Закону було
доповнено частиною такого змісту – порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне
за собою нарахування пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний
календарний день її прострочення, включаючи день сплати.
Протягом січня – вересня 2005 року послугами державної служби зайнятості
скористалося 7,9 тис. осіб з інвалідністю (у відповідному періоді 2004 р. – 6,6 тис.
осіб). За сприяння державної служби зайнятості були працевлаштовані понад 3,1 тис.
таких осіб (у відповідному періоді минулого року – 2,7 тис. осіб). На робочі місця, які
встановлені роботодавцям як норматив робочих місць для працевлаштування осіб з
обмеженими фізичними можливостями, було прийнято 1983 особи, що в 1,5 рази
більше, ніж протягом січня – вересня минулого року. В середньому по Україні було
працевлаштоване кожного третього інваліда, у Полтавській, Дніпропетровській,
Тернопільській областях – дві третини, у Івано-Франківській області – понад 80 % осіб
з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися до державної служби
зайнятості. У банку вакансій станом на 01.10.2005 року налічувалося майже 9 тис.
вакантних робочих місць та посад для працевлаштування інвалідів. 2004 року
послугами державної служби зайнятості скористалися 8,3 тис. таких осіб, з яких за
сприяння державної служби зайнятості працевлаштовані 3,6 тис. осіб, або на 10,6
відсотки більше ніж за 2003 рік.
Більшість створених робочих місць для інвалідів були
умовними2
Фонд соціального захисту інвалідів у 2004 році та І півріччі 2005
року не забезпечив належного виконання бюджетної програми
"Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів", а також
ефективного управління бюджетними коштами, призначеними на цю
мету, що призвело до недоотримання державним бюджетом доходів у
сумі 34 млн. грн., неефективного – 32,9 млн. грн., з порушенням
чинного законодавства – 5,3 млн. гривень, – такий висновок зробила
Колегія Рахункової палати, розглянувши "Звіт про результати аудиту
формування та використання Фондом соціального захисту інвалідів
коштів державного бюджету, призначених на реабілітацію інвалідів".
Перевіркою встановлено, що Мінпраці та Фондом не забезпечено
виконання у повному обсязі завдань, визначених Національною
програмою професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими
2

Розглянуто Колегією Рахункової палати 22 листопада 2005 року. Доступно в Інтернеті на сайті: http://www.acrada.gov.ua.
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фізичними можливостями на 2001-2005 роки в частині створення
робочих місць для цієї категорії громадян та єдиного банку даних з
проблем інвалідності. Відокремленість ведення обліку інвалідів, які
потребують працевлаштування різними структурами системи Мінпраці
та відсутність зазначеного банку даних унеможливлює обґрунтоване
планування видатків на цю мету та належний моніторинг проблем
професійної реабілітації і зайнятості інвалідів.
Аудиторами встановлено, що планування видатків на реабілітацію
інвалідів у 2004 –2005 роках було необґрунтованим, базувалося на
занижених обсягах надходжень штрафних санкцій за недотримання
підприємствами нормативу створення робочих місць для них і
незмінній загальній чисельності інвалідів, які потребують професійної
реабілітації та бажають працювати. Ця незмінна чисельність значно
перевищувала фактично зареєстровану органами Мінпраці і не
пов’язувалася з планом створення робочих місць, розробленим
Фондом на виконання Національної програми.
Впродовж 2001- 2004 років та І півріччя 2005 року створено 8,7 тис.
нових робочих місць для інвалідів (69,5 % від кількості місць,
визначених Національною програмою).
Неврахування Фондом при розподілі коштів між своїми
відділеннями чисельності інвалідів, які мешкають на відповідній
території, спричиняє значні диспропорції в обсягах виділених регіонам
коштів та не забезпечує інвалідам рівних, незалежно від місця
проживання, умов реалізації гарантованого державою права на
соціальний захист. Як наслідок, у 2004 році при середніх витратах на
одного інваліда – 65,3 грн., в розрізі регіонів цей показник коливався
від 6,8 грн. (Волинська область) до 264,9 гривень (м. Київ).
Аудитори встановили, що діюча система створення робочих місць
для інвалідів за рахунок безповоротної фінансової допомоги та
цільових позик є недосконалою, визначений Фондом механізм
надання цих позик, фактично призводить до втрат бюджетних коштів
та неефективного їх використання, не вирішуючи проблеми зайнятості
інвалідів. В результаті, більшість створених робочих місць для
інвалідів були умовними, оскільки не атестовані, передбачали
некваліфіковану або важку працю із залученням непридатних до неї
та непрацездатних інвалідів похилого віку (від 60 до 80 років і більше),
мали тимчасовий характер і низький рівень оплати праці.
Третина (18 млн. грн.) загального обсягу наданих за останні
десять років позик є безнадійною для повернення, а аналіз
фінансового стану позичальників за позиками, термін сплати яких не
настав (25,8 млн. грн.), свідчить, що вони також не будуть повернені.
- Запровадження нових механізмів заохочення підприємств до
створення робочих місць для інвалідів та організація надомної форми
праці замість розпорошення коштів за 16 напрямами, які, переважно,
мають опосередковане відношення до реабілітації інвалідів, дозволило
б, за наявної фінансової бази, повністю забезпечити потреби інвалідів
у працевлаштуванні та уникнути неефективного використання
бюджетних коштів, – підсумував, виступаючи на Колегії, Голова
Рахункової палати Валентин Симоненко.
Про результати розгляду Колегією Рахункової палати цього
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питання поінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів
України.
Висновок направлено Міністерству праці та соціальної політики
України, Фонду соціального захисту інвалідів для вжиття заходів щодо
усунення виявлених порушень.
Прес-служба Рахункової палати

Важливими гарантіями дотримання прав людей з інвалідністю є створення
механізмів їхньої соціальної адаптації. Перш за все, це усунення перешкод та бар’єрів у
пересуванні та поїздках. Також це питання стосується розвитку мереж соціальної
реабілітації та адаптації, доступі до професіональної освіти, забезпечення житлом та
різноманітними соціальними послугами.
На жаль, в Україні ці питання, якщо й частково вирішуються, то переважно в
обласних центрах чи великих містах. У невеликих містах та, особливо, в сільській
місцевості люди з інвалідністю залишені державою практично без уваги.
1 червня 2005 р. Президент України В. Ющенко підписав Указ №900 „Про
першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями”, згідно з яким до 1 листопада 2005 р. повинні
бути створені необхідні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
до будинків та приміщень центральних органів виконавчої влади.
З метою контролю за ходом реалізації в областях заходів Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів
житлового та громадського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 4 червня 2003 року № 863, Мінпраці запровадило постійний моніторинг. У 5
областях окремі програми безперешкодного доступу інвалідів взагалі відсутні, але
затверджено регіональні заходи з безбар’єрності. У деяких регіонах України (Донецька,
Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Одеська, Сумська,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області) затверджено не тільки обласні, а й міські
(в містах обласного підпорядкування) та районні програми. Проте, до цього часу не
розроблено ні відповідні програми, ні заходи в Автономній Республіці Крим. Майже у всіх
регіонах, крім Київської, Харківської, Херсонської, Чернівецької областей та м. Київ,
представників регіональних органів праці та соціального захисту населення включено до
складу комісій з прийняття в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва та
реконструкції об’єктів соціального призначення.
За дорученням Мінпраці переважна більшість регіональних органів праці та
соціального захисту населення прийняли участь в обстеженні установ та закладів
соціальної інфраструктури. За результатами обстежень було складено переліки об’єктів,
які потребують першочергового облаштування для потреб інвалідів. До цього часу не
проведено таку роботу в Луганській, Харківській Тернопільській областях та у м. Києві.
У 2005 році у регіонах спостерігаються певні позитивні зрушення щодо реалізації
заходів, направлених на забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення. При
проектуванні нових об’єктів житлово-цивільного призначення, елементів благоустрою,
при реконструкції існуючої забудови архітектурно-планувальними завданнями
передбачаються вимоги щодо створення „безбар’єрної” архітектури середовища. На
рівні експертизи не надаються позитивні висновки без урахування цих вимог.
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Водночас, у зв’язку з відсутністю належного фінансування із місцевих бюджетів,
повільно просувається робота з дообладнання існуючого житлового фонду та об’єктів
обслуговування населення з залученням коштів власників цих об’єктів. Не в усіх
населених пунктах місцевими органами виконавчої влади складено переліки об’єктів, які
підлягають дообладнанню необхідними засобами доступу. Не здійснюється належна
робота щодо залучення до цього процесу громадських організацій людей з інвалідністю
шляхом створення на місцях „комітетів доступності”, як це передбачено Програмою.
Всього у поточному році в областях проведено роботи по обладнанню додатковими
пристосуваннями 5596 об’єктів соціальної інфраструктури. На ці цілі з обласних та
місцевих бюджетів витрачено коштів на загальну суму 4,5 млн. гривень.
Навіть в Київському метрополітені практично жодна станція не обладнана
спеціальними ліфтами для осіб з інвалідністю. А на нещодавно збудованій станції такі
пристрої є, але вони не працюють.
А ще 27 грудня 2005р. Президент України В. Ющенко підписав Указ №1845 „Про
заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та
трудової реабілітації інвалідів”, в якому визначив одним з пріоритетів діяльності органів
виконавчої влади реалізацію державної політики в сфері реабілітації інвалідів.
Крім того, у 2005 році Кабінетом Міністрів України за поданням Мінпраці було
затверджено такі постанови:
– від 5 листопада 2005 року № 1060 „Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання житла інвалідам по слуху та
зору”,
– від 24 вересня 2005 року № 966 „Про затвердження Порядку використання коштів
державного бюджету для встановлення телефонів інвалідам I і II групи”,
– від 31 серпня 2005 року № 836 „Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги
інвалідам”,
– від 13 липня 2005 року № 577 „Про затвердження Порядку використання у 2005
році коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, що мають статус всеукраїнських”.
Проте, переважна більшість людей з інвалідністю навіть не знають, що їм можуть
надати за певними пільгами житло, незважаючи на те, що певна кількість осіб отримала
таке житло вже у 2005 році.
Водночас, враховуючи досвід громадських організацій інвалідів, ще у квітні
поточного року прийнято наказ Мінпраці № 114 „Про утворення робочих груп
Міністерства праці та соціальної політики за участі громадських організацій”, яким
затверджено склади чотирьох робочих груп (щодо фінансової підтримки громадських
організацій інвалідів; щодо вдосконалення чинного законодавства; щодо вдосконалення
роботи Фонду соціального захисту інвалідів; щодо взаємодії регіональних органів влади
з громадськими організаціями інвалідів). При Міністерстві також створено Громадську
колегію з метою залучення громадськості до процесу формування та реалізації
державної політики у соціальній сфері.
Істотні проблеми існують і в сфері медичних послуг, зокрема, обсягу надання
безкоштовної медичної допомоги чи лікарських препаратів. Загалом можна
констатувати, що державна підтримка людей з фізичними вадами була на неналежному
рівні. Ось як це характеризує Рахункова палата у відповіді на інформаційний запит
Харківсьокї правозахисної групи:
„Матеріали перевірки використання у 2003 році та І півріччі 2004
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року коштів державного бюджету, призначених на здійснення
інвалідам
компенсаційних
виплат
на
бензин,
ремонт,
техобслуговування автомобілів та транспортне обслуговування і
встановлення телефонів інвалідам першої та другої груп
свідчать, що рівень державної підтримки інвалідів у частині
надання окремих пільг та компенсацій був низьким.
Незмінний впродовж дев’яти років рівень компенсаційних виплат
в умовах зростання цін на паливно-мастильні матеріали призвів до
зменшення реального розміру компенсації на бензин, ремонт та
технічне обслуговування автомобілів на початок 2004 року,
порівняно з 1996 роком, у 3,3 раза, транспортні послуги – у 2,7 раза,
що значно погіршило рівень соціального захисту інвалідів.
Необґрунтоване та нераціональне планування видатків на
виплату
інвалідам
компенсації
на
бензин,
ремонт,
техобслуговування
автотранспорту
та
транспортне
обслуговування призвело до того, що більшість із них отримували
її із запізненням на один-сім місяців.
У 2003 році та І півріччі 2004 року своєчасно не забезпечені
компенсаційними виплатами, відповідно, 94,8 та 71,9 відс. інвалідів,
телефонами, в цілому – 3,6 відс, неефективно використано 4,5 млн.
грн. бюджетних коштів, з порушенням чинного законодавства – 7,4
млн. грн., втрати державного бюджету склали 1,4 млн. гривень.
Перевіркою використання коштів державного бюджету в 2004
році на виплату компенсацій і допомог сім’ям з дітьми, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлено,
що діюча система виплати компенсацій і допомог сім’ям з дітьми та
компенсацій на харчування громадянам, постраждалим внаслідок
аварії на ЧАЕС, не відповідає вимогам Закону України «Про статус і
соціальний
захист
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи» і не забезпечує цій категорії
населення своєчасної і повної реалізації конституційного права на
соціальний захист. Розміри допомог і компенсацій цій категорії
громадян, затверджені постановами Кабінету Міністрів України у
1996 та 1997 роках, за умови зростання цін, жодного разу не
переглядались, що є порушенням статті 67 зазначеного вище
Закону. А окремі види допомог втратили свою соціальну значимість
та доцільність і становлять від 1,6 до 2,6 гривень на місяць.”

4. Висновки та рекомендації
На сьогоднішній день для людей з інвалідністю в Україні залишаються невирішеними
такі питання, що не дозволяють їм відчувати себе повноцінними громадянами нашого
суспільства:
1. Відсутність необхідної кількості спеціальних (корекційних), реабілітаційних
закладів та кваліфікованих кадрів не дає можливості забезпечити дітей-інвалідів
необхідними освітніми та реабілітаційними послугами (нині в Україні на обліку
знаходиться 152,2 тис. дітей-інвалідів з різними психофізичними відхиленнями у
розвитку).
2. Після проходження курсу реабілітації в Центрах (переважна кількість Центрів
обслуговує дітей до 21 року) діти-інваліди та молоді інваліди з важкими психофізичними
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вадами вимушені весь час залишатися вдома із-за відсутності на державному рівні
соціальних послуг для людей з інвалідністю. Громадські організації через відсутність
постійного фінансування та труднощі в отриманні відповідної ліцензії не мають
можливості надавати ці послуги.
3. Безвідповідальність чиновників по відношенню до людей з інвалідністю та їх
родин призводить до невиконання чиновниками своїх функціональних обов’язків.
4. Відсутність спеціалістів – юристів, психологів, логопедів, дефектологів,
соціальних педагогів та соціальних працівників, які мають професійну підготовку для
роботи з даною групою людей, та відповідних реабілітаційних структур у районних
містечках та селах роблять неможливими отримання соціальних послуг за місцем
проживання мешканцями з інвалідністю у сільській місцевості чи невеликих містах.
5. Відсутність централізованої мережі транспортних послуг для людей, які
пересуваються за допомогою інвалідного візка або мають обмеження в пересуванні,
робить їх „невиїзними” зі своїх помешкань, що значно ускладнює їх навчання, працю та
ведення активного способу життя.
6. Відсутність адаптерів в системі телефонних мереж для людей, які мають важкі
порушення мови та не можуть користуватися телефонним зв’язком.
7. Відсутність співпраці та взаєморозуміння в питаннях захисту та забезпечення
прав та потреб інвалідів з фізичними вадами між Міністерством освіти та науки,
Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту й Міністерством праці та соціальної
політики України не дає можливості дітям та молоді з інвалідністю одержувати необхідну
освіту за місцем проживання.
8. Порушується право на доступ до інформації для людей з вадами зору та слуху:
кількість передач з сурдоперекладом обмежена, газет та журналів, в яких були би
сторінки шрифтом Брайля, практично не має. В бібліотеках загального користування
отримати інформацію цим людям теж фактично неможливо.
9. Порушується право на таємницю голосування під час виборів абсолютно сліпих
людей, адже більшість з них не може скористатися спеціальними бюлетенями, і
результат їхнього голосування залежить від сумління супроводжуючого.
10. Багато порушень спостерігається в сфері визнання осіб з розумовою відсталістю
недієздатними та призначення їм опікунів з причин недосконалості Цивільного кодексу з
цих питань та відсутністю контролю за діяльністю опікунів.
11. Роботодавці готові платити людям з інвалідністю „заробітну плату”, щоб тільки
не створювати для них робочі місця.
Серед людей з інвалідністю в Україні спостерігаються негативні явища, а саме:
1. Низький рівень обізнаності про свої права людей з інвалідністю та їх рідних.
2. Сформований споживацький підхід більшості людей з інвалідністю та членів їх
родин до діяльності державних та громадських об’єднань.
3. Відсутність спілкування між дітьми, молоддю з інвалідністю, сім’ями цільової
групи в зв’язку з проживанням їх в сільській місцевості.
4. Негативне відношення громадськості до сімей, в яких проживають люди з
інвалідністю.
5. Зневіра в житті.
6. Невміння відстоювати та захищати свої права в державних структурах різного
рівня.
З вищезазначених проблем ми можемо зробити висновок, що люди з інвалідністю та
члени їхніх родин є обмеженими не тільки фізично (важко дістатися до потрібних установ),
але й інформаційно (відсутність широкого доступу до необхідної інформації). А головне –
люди з інвалідністю та члени їхніх родин недостатньо обізнані щодо своїх прав. Тому ми
вважаємо, що для вирішення проблем цієї категорії людей, в першу чергу, необхідно
проводити просвітницьку діяльність через широке інформування та навчання не тільки
даної цільової групи, але й всієї громадськості.
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Рекомендації:
1. Формування позитивної думки та відношення до людей з інвалідністю у громаді.
2. Сприяння активізації роботи існуючих державних та громадських
служб
соціального спрямування, відкритості та прозорості їх діяльності.
3. Поняття „пенсія по інвалідності” не повинно розглядатися як основний засіб
існування людини з інвалідністю. Інваліди всіх категорій і груп не залежно від пенсійного
забезпечення повинні мати можливість працевлаштування та реалізації особистості в
суспільстві. А система пенсійного забезпечення повинна бути значно спрощена і не
залежати від прийняття закону про державний бюджет.
4. Створення та всебічна підтримка громадських організацій та волонтерських
служб.
5. Створення безбар’єрного доступу.
6. Внесення змін до законодавчих актів, що регламентують визнання групи
інвалідності, – вона повинна встановлюватись в залежності від стану здоров’я, дефекту
фізичного або розумового розвитку і не залежати від рівня адаптації чи дезадаптації
даної людини, і встановлюватись у багатьох випадках на все життя або принаймні на
декілька років, а не переглядатися щороку.
7. Поступова зміна напрямку спеціальної освіти від інституалізації до навчання за
місцем проживання через класи залучення та повну інклюзицію в навчальні заклади всіх
рівнів.
8. Стимулювання ЗМІ випускати свою продукцію з урахуванням потреб людей з
вадами зору та слуху.
9. Передбачення законом посади соціального працівника – адвоката чи офіційного
представника, як ефективний засіб захисту осіб, що визнані недієздатними і над якими
встановлено опіку чи піклування.
10. Органи державної та місцевої влади роботу по забезпеченню потреб та
дотриманню прав людей з інвалідністю повинні будуватися за принципом : „Не робіть
для нас без нас”. Слід активніше залучати осіб з інвалідністю до вирішення їхніх
проблем на всіх рівнях влади.
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КПКВ 2507040 "Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт,
техобслуговування та транспортне обслуговування" на 2006 рік
3 п/п

Область

на бензин
на бензин
на транспортне
для
для
обслуговування,
автомобілів, мотоколясок
осіб
осіб
, осіб

Всього

1

АР Крим

3 146

37

4 659

7 842

2

Вінницька

3 824

38

2 243

6 105

3

Волинська

1 087

14

690

1 791

4

Дніпропетропетровсь
ка

3 439

51

1 232

4 722

5

Донецька

4 195

70

1 916

6 181

6

Житомирська

1 972

24

1 442

3 438

7

Закарпатська

892

22

383

1 297

8

Запорізька

2 487

46

783

3 316

9

Ів. Франківс.

1 191

28

333

1 552

10

Київська

2 802

27

1 617

4 446

11

Кіровоградс.

1 693

28

509

2 230

12

Луганська

2 836

63

771

3 670

13

Львівська

2 175

25

257

2 457

14

Миколаївська

762

6

348

1 116

15

Одеська

1 918

12

1 550

3 480

16

Полтавська

2 199

15

938

3 152

17

Рівненська

923

15

584

1 522

18

Сумська

1 339

27

715

2 081

19

Тернопільська

927

8

306

1 241

20

Харківська

3 660

129

2 744

6 533

21

Херсонська

1 250

16

423

1 689

22

Хмельницька

1 741

32

1 035

2 808

23

Черкаська

2 297

47

1 700

4 044

24

Чернівецька

922

8

278

1 208

25

Чернігівська

1 932

29

999

2 960

26

м. Київ

2 861

2

1 802

4 665

27

м. Севастополь

246

1

200

447

Всього

54 716

820

30 457

85 993
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Кількість інвалідів, які отримали допомогу,
станом на 26 грудня 2005 року

КПКВ 2507050 "Санаторно-курортне
оздоровлення інвалідів" на 2006 рік

КПКВ 2507060
"Встановлення
телефонів
інвалідам І і ІІ
груп"

КПКВ 2507070
"Одноразова
матеріальна
допомога
інвалідам" на 2006
рік

Разом за програмами

інваліди
1,2груп

інваліди 3
групи

Всього

Кількість
інвалідів,
осіб

Кількість
інвалідів, осіб

7 257

1306

8 563

1725

12977

31 107

6 328

593

6 921

2216

8544

23 786

1 990

424

2 414

555

4017

8 777

4 721

554

5 275

1515

1491

13 003

10 592

2392

12 984

2220

5000

26 385

2 236

165

2 401

499

13500

19 838

808

209

1 017

790

3729

6 833

5 090

485

5 575

479

21102

30 472

487

94

581

1128

8317

11 578

4 251

375

4 626

457

16266

25 795

2 570

202

2 772

350

5011

10 363

6 273

980

7 253

1150

11055

23 128

2 524

422

2 946

1836

28166

35 405

2 680

265

2 945

655

18773

23 489

6 750

380

7 130

785

26426

37 821

5 495

704

6 199

826

7872

18 049

1 172

272

1 444

458

24138

27 562

5 776

735

6 511

718

8295

17 605

1 711

362

2 073

471

14229

18 014

9 257

768

10 025

1600

25667

43 825

2 670

340

3 010

615

29031

34 345

3 857

308

4 165

660

26848

34 481

3 556

540

4 096

710

22695

31 545

3 001

412

3 413

420

2811

7 852

6 494

711

7 205

934

10400

21 499

6 259

769

7 028

1000

8000

20 693

521

61

582

230

1467

2 726

114 326

14 828

129 154

25 002

365 827

605 976
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XVII. Дотримання прав
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
1
та заходи щодо попередження епідемії
На тлі неефективності систем соціальної підтримки й суспільної охорони здоров'я
Україна потерпає від двох масштабних епідемій – ВІЛ-інфекції та наркоманії, причому
розвиток однієї з них підсилює зріст іншої. Україна, за оцінками ВОЗ, є одним з лідерів у
світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції.
Складність ситуації з поширенням ВІЛ/СНІДу в Україні полягає в тому, що значна
частина випадків інфікування пов'язана з уживанням наркотиків шляхом ін'єкцій.
Щорічно кількість нових зареєстрованих випадків ВІЛ-захворювання продовжує
зростати і у 2004 році становила 12 491 випадків, що майже на 25 % вище в порівнянні з
2003 роком (10 009 випадків) і майже в два рази вище, ніж у 2000 році (Український
центр СНІДу, 2005; EuroHі, 2005). На сьогодні загалом офіційно зареєстровано 85 655
випадків захворювань на ВІЛ, що майже в 200 разів більше, ніж було десять років тому.
Лише за 10 місяців (січень – жовтень) 2005 року в Україні офіційно зареєстровано
10812 нових випадків ВІЛ. Кількість померлих від СНІДу за 10 місяців 2005 року на 41%
вища, ніж за цей же період 2004 року. Ці цифри набагато занижують фактичний розмах
епідемії, оскільки вони відображають лише інфікування, зареєстровані серед людей, що
мали безпосередній контакт з офіційними установами МОЗ України, які проводять
тестування.
Україна, де за оцінками Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) показник
поширеності ВІЛ-інфекції складає не менше 1,4 % дорослого населення, тобто на рівні
більше ніж 360 тисяч осіб віком від 15 до 49 років, залишається найбільш постраждалою
від епідемії ВІЛ-інфекції країною в Європі.
За кількістю людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом Україна посідає друге місце після Росії
– країни, чисельність населення якої в 3 рази більше ніж в Україні (табл. 1).
Таблиця 1.
Оціночна кількість людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом
у найбільш уражених епідемією країнах Західної та Східної Європи та СНД
за оцінками UNAIDS, абс. кількість.
Країни

1
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Розрахункова кількість людей,
які живуть з ВІЛ/СНІДом, абс.
кількість

Росія

860 000

Україна

360 000

Італія

140 000

Підготовлено Андрієм Толопіло, Одеська правозахисна група „Верітас”.
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Країни

Розрахункова кількість людей,
які живуть з ВІЛ/СНІДом, абс.
кількість

Франція

120 000

Німеччина

43 000

Португалія

22 000

Казахстан

16 500

Польща

14 000

Узбекистан

11 000

Австрія

10 000

Бельгія

10 000

Естонія

7 800

Латвія

7 600

Румунія

6 500

Республіка Молдова

5 500

Вірменія

2 600

Литва

1 300

Таблиця 2.
Кількість дорослих, які живуть з ВІЛ,
у деяких країнах Східної Європи та Азії 2
Кількість дорослих,
які живуть з ВІЛ

Кількість дорослих, які живуть з
ВІЛ, на 100 тис. населення

Україна

360 000

748

Росія

860 000

604

7700

589

Казахстан

16 400

106

Угорщина

2800

28

Словенія

500

25

Чехія

2500

24

Румунія

2500

11

Польща

3500

9

Країна

Естонія

2

За оцінками Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу, http://www.unaids.org/.
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Болгарія

500

6

Словаччина

200

4

Епідемія, що розвивається під впливом практики вживання ін'єкційних наркотиків і
небезпечного сексу, не має ознак послаблення.
Кількість нових ВІЛ-інфекцій, які були зареєстровані серед тих, хто вживає ін'єкційні
наркотики, продовжує збільшуватись (Український центр СНІДу, 2005a). Незважаючи на
те, що більшість споживачів ін'єкційних наркотиків – це молоді чоловіки, значну частку
(23%) осіб, діагнозованих із ВІЛ у 2004 році, склали жінки 3. Більша частина ВІЛінфікованих складається зі споживачів наркотиків, які заразилися ВІЛ під час ін’єкційного
введення наркотиків спільними шприцами. Переважно, це молодь віком до 30 років.
Небезпека втягнення цієї групи населення в епідемію полягає і в тому, що кожен
споживач наркотиків може бути інфікований або може передавати ВІЛ статевим шляхом.
Останнім часом збільшується кількість випадків, коли статеві партнери наркоспоживачів,
які не вживають наркотики, були інфіковані внаслідок статевих контактів з наркоманами.
Крім споживачів ін’єкційних наркотиків в епідемію ВІЛ-інфекції в Україні втягнені інші
групи підвищеного ризику – робітники комерційного сексу, чоловіки, що мають секс із
чоловіками, ув’язнені та інші, поведінка яких є ризикованою щодо зараження на ВІЛ та
його передачі не тільки іншим представникам цієї групи, а й населенню в цілому. Це
призводить до того, що епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні має потенціал перетворитись у
генералізовану епідемію, коли кожен мешканець країни може стати її жертвою.
Програми зменшення шкоди від ін’єкційного вживання наркотиків на сьогодні
здійснюються в декількох регіонах України з високим рівнем поширеності ВІЛ. Однак
охоплення такими програмами залишається низьким. В Україні такими програмами
охоплене лише 10% від загальної кількості споживачів ін'єкційних наркотиків, що
складає, за оцінками, 560000 чоловік (Балакірєва й ін., 2003). У даний час ведуться
пілотні програми альтернативного лікування для споживачів ін'єкційних наркотиків, однак
такі послуги дуже обмежені за своїм охопленням. Іншим фактором розвитку епідемії є те,
що одні й ті ж самі люди вживають ін'єкційні наркотики і займаються комерційним сексом.
У Одесі 67 % працівників секс-бізнесу, що вживають ін'єкційні наркотики, виявилися ВІЛінфікованими, у той час як у Донецьку, Луцьку, Полтаві і Сімферополі відповідні цифри
коливались від 35 % до 50 %. Багато з них були заражені сексуальним партнером, який,
імовірно, сам заразився через небезпечне вживання ін'єкційних наркотиків 4.
Переважна більшість ВІЛ-інфікованих в Україні – молоді люди 20–39 років, тобто в
розквіті фізичних, творчих і інтелектуальних сил. За прогнозами експертів, у разі
збереження наявної тенденції, кількість ВІЛ-інфікованих в 2010 році може сягнути 1,5
млн. осіб, а кількість нових випадків СНІДу – 95 тисяч, водночас від хвороби за цей рік
можуть загинути до 90 тисяч осіб. Питома вага померлих від СНІДу в загальній кількості
померлих в 2010 році становитиме близько 10%, абсолютна більшість яких – віком до 40
років5.
Крім ВІЛ/СНІДу, ризикова поведінка наркозалежних сприяє поширенню інших
інфекційних хвороб, таких як гепатити В і С, венеричні захворювання. Це викликає також
чималі соціальні наслідки: руйнування сімейних і дружніх стосунків; зростання
злочинності, пов’язаної з наркотиками; великі витрати на лікування наркозалежності та
інфекційних захворювань; втрата працездатності багатьох молодих людей; порушення

3

Документ UNAIDS/ВОЗ: Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г. Восточная Европа и Центральная Азия
Документ UNAIDS/ВОЗ: Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г. Восточная Европа и Центральная Азия
Балакірєва, О., Галустян, Ю., Яременко, О. та інші. “Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в
Україні: нові прогнози”. – Київ, 2003.
4
5
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прав людини та насильство щодо наркозалежних. Усі ці згубні наслідки проявляються в
Україні щодня і зачіпають дедалі ширше коло наших співвітчизників6.
Епідемія ВІЛ/СНІДу підтримується соціальною маргіналізацією, та у свою чергу її
ж збільшує.
В Україні для протидії наркоманії в державній політиці було обрано репресивний
підхід. Для України, втім, як і для інших країн пострадянського простору, взагалі
характерний значний ухил убік використання заходів з метою „припинити” на виникнення
будь-якої суспільної проблеми замість використання заходів, спрямованих на
профілактику цього явища.
Заходи, прийняті урядом України, спрямовані на припинення наркоманії як
протиправної поведінки, що представляє суспільну небезпеку, і носять жорсткий,
непримиренний у відношенні наркозалежних осіб характер.
Однак, проблема наркоманії, що приводить, у тому числі, і до поширення ВІЛінфекції в Україні, не може розглядатися як ізольована проблема, що може бути
ліквідована лише за допомогою заходів правоохоронного характеру.
Спроба усунути наслідок, не проводячи профілактику причини його виникнення,
приречена на провал. Причини ж наркоманії в нашій країні, носять виражений соціальноекономічний характер, обумовлений як неможливістю для багатьох молодих людей
знайти собі заняття, що забезпечує їхні матеріальні і моральні потреби, так і недбалою
державною політикою відносно зміни суспільного устрою. Споживання наркотиків, таким
чином, для багатьох споживачів не є засобом розваги, а є способом психологічної
адаптації до навколишньої дійсності. Наркоманія є соціальною хворобою, що говорить
про наявність серйозних суспільних суперечностей.
Наркозалежні і ВІЛ-позитивні особи стають жертвами стигматизації і дискримінації.
Ситуація, за якою розкриття свого статусу буде являти собою загрозу безпечному
існуванню й інтересам хворого і його близьких, об'єктивно приведе до того, що така
особа буде приховувати факт свого захворювання, побоюючись заподіяти шкоду собі і
близьким людям. Це, у свою чергу, приводить до загнання проблеми в підпілля, що
істотно підвищує ризик і суперечить суспільним інтересам. Недотримання прав
наркозалежних і людей, що живуть із ВІЛ, негативно впливає на ефективність боротьби з
поширенням наркоманії і ВІЛ-інфекції в Україні7.
Репресивні підходи до наркополітики, неузгодженість заходів наркополітики та
профілактики ВІЛ унеможливлюють ефективне вирішення проблеми ВІЛ в Україні. Нині
споживачі наркотиків є водночас об’єктом політики боротьби з наркотиками та
профілактики ВІЛ. Стосовно наркозалежних ця політика обмежується добровільним і
примусовим лікуванням та кримінальним переслідуванням. За такого підходу
наголошується на повному викоріненні наркоманії. Можливість легітимного існування в
суспільстві наркозалежних вважається неприпустимою 8.
Епідемії ВІЛ/СНІДу, що поширюється переважно через ін’єкційне вживання
наркотиків та роботу в секс-бізнесі, найбільше піддаютьсяособи, які складають
маргінальні групи суспільства та зазнають високого ризику насильства з боку
правоохоронних органів й зневажливого ставлення у закладах системи охорони
здоров’я. Якщо не буде вжито негайних та скоординованих заходів, ці порушення прав
людини можуть звести нанівець багато важливих кроків, що вже зробила Україна на
шляху подолання епідемії ВІЛ/СНІДу 9.
Україна на державному рівні прийняла на себе зобов’язання з дотримання прав ВІЛпозитивних і наркозалежних осіб і надання їм соціальної підтримки. Більшість споживачів
6

Пріоритети у профілактиці ВІЛ/СНІДу – Стратегія зменшення шкоди. МЦПД, 2005 р.
А. Толопіло. Соціально-правова підтримка наркозалежних та ВІЛ- позитивних осіб, 2003 р.
Пріоритети у профілактиці ВІЛ/СНІДу – Стратегія зменшення шкоди. МЦПД, 2005 р.
9
Риторика та ризик: як дискримінація та міліцейське свавілля перешкоджають Україні в боротьбі з ВІЛ/СНІДом.
Доклад Human Rights Watch від 2 березня 2006 року. Доступний на сайті http://www.veritas.org.ua.
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ін’єкційних наркотиків (СІН) безробітні, проте вони не звертаються до служб зайнятості,
не отримують соціальної допомоги з безробіття, не можуть оформити субсидій на
комунальні послуги. Вирішення цих проблем суттєво знижує негативні наслідки
наркоманії, однак доступність соціальних послуг для СІН у країні залишається
проблематичною.
Доступність медичних послуг для СІН також становить велику проблему. Часто
отримати невідкладну медичну допомогу, зробити хірургічну операцію СІН або людині з
позитивним ВІЛ-статусом вкрай складно. Причини – стигматизація, негативне ставлення
та непрофесіоналізм лікарів. Іншою причиною є небажання СІН звертатися за
допомогою через страх розкриття та взяття на облік.
На кінець 2005 року в Україні, на обліку правоохоронних органів перебувало 152,4
тис. споживачів наркотиків (за останні 5 років кількість таких осіб зросла у 1,4 рази – у
2001 році – 107,1 тис.), з них 86 тис. хворих на наркотичну залежність. Однак дані
офіційного обліку не відображають реальної картини. Дослідження свідчать, що реальна
чисельність у декілька разів більша. Відповідно до експертних оцінок, кількість
споживачів наркотиків становить 560000 осіб. Розповсюдження епідемії серед цієї групи
потребує невідкладних заходів зі зменшення втрат в середовищі споживачів ін’єкційних
наркотиків (СІН).
Частка СІН у загальній масі ВІЛ-інфікованих становить близько 70%10. Як свідчить
статистика, частка СІН у нових випадках ВІЛ поступово знижується, проте абсолютна
кількість нових випадків ВІЛ серед СІН зростає.
Нині в країні діє давно застаріла практика притягнення особи до кримінальної
відповідальності згідно з ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (КК) за незаконне
виготовлення, придбання, збереження або інші дії з відносно невеликою кількістю
психоактивних речовин без мети їх збуту, а також згідно з ч. 2. ст. 309 КК України у
випадках особливо небезпечних речовин без мети їх збуту. Так, згідно з чинним
законодавством, виявлення в особи більше 5 г сушеної рослини коноплі або 10 г макової
соломки є достатньою підставою для її покарання у вигляді позбавлення волі терміном
до трьох років. Абсолютна більшість притягнених до відповідальності за цією статтею –
особи, які страждають наркотичною залежністю, – відповідно до позиції Європейського
Співтовариства, самі є жертвами організованої наркозлочинності. Такі особи зазвичай не
можуть адекватно захищати свої права.
У 2005 року кількість розкритих органами внутрішніх справ України наркозлочинів
становила 65 тис., що на 13,5% більше, ніж у 2003 року, – 57435. Водночас кількість
задокументованого збуту наркотиків знизилася за той же термін з 17,5 до 17,1 тис. (– 2,3
%) фактів збуту наркотиків, тобто “зростання” показників було забезпечено за рахунок
притягнення до кримінальної відповідальності пересічних споживачів за зберігання
наркотиків для власних потреб.
В окремих регіонах кількість кримінальних справ, порушених за фактами незаконного
обігу наркотиків за рік дорівнювала або навіть перевищувала кількість осіб, що
перебуває на обліку. Ідеться про Харківську, Львівську, Полтавську, Житомирську,
Закарпатську, Черкаську області.
Що ж стосується викриття органами Департаменту боротьби з незаконним обігом
наркотиків (ДБНОН) МВС кваліфікованих наркозлочинів (збут, утримання притонів,
втягнення в наркоманію, розкрадання наркотиків, організація нарколабораторій і
відмивання наркокоштів), то їхня вага щодо загальної кількості водночас знизилася на
0,9 %11.
Споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), що страждають на наркотичну залежність,
мають стійку психофізіологічну потребу в прийнятті психоактивних засобів. Це означає,
10
11
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За даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України.
Статистичні показники Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків (ДБНОН) МВС України.
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що через свій хворобливий стан вони, незалежно від погрози застосування санкцій,
регулярно прийматимуть наркотичні речовини або психотропні засоби для запобігання
абстинентного синдрому, що викликає в них страждання фізичного і психологічного
характеру, принаймні в мінімально необхідній для них кількості.
Кримінальним кодексом України не передбачено відповідальності за вживання
наркотиків, проте, згідно з офіційною статистикою, близько 70% кримінальних справ за
виявленими фактами незаконного обігу наркотиків порушуються за ст. 309 КК України
(зберігання наркотиків без мети збуту). Понад 90% осіб, звинувачених за такими
справами, перебувають на наркологічному обліку. В основному йдеться про зберігання
кількох грамів або навіть кількох см3 наркотиків незалежно від того, що виявлена
речовина практично є індивідуальною нормою споживання. Справи про зберігання
наркотиків в особливо великій кількості становлять мізерну частку в загальному обсязі
кримінальних справ.
Притягнення особи, яка страждає наркотичною залежністю, до відповідальності на
цій підставі не виконує профілактичної функції, а тільки погіршує становище.
Чинні відомчі нормативні акти містять вимогу надання органами міліції регулярної
звітності за низкою показників. Один з них – кількість кримінальних справ, порушених за
здійснення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків. Як результат, працівники
міліції зацікавлені в збільшенні кількості порушених справ. Слідчі органи, прагнучи
уникнути стягнень за невиконання необхідних показників, у низці випадків порушують
кримінальні справи, не маючи на те належних підстав. Такі справи, побудовані на
слабкій доказовій базі, “розсипаються” на перших же судових засіданнях, провину
обвинувачуваної особи визнають недоведеною, і її звільняють з-під арешту. Це, однак,
уже не турбує слідчі органи міліції, оскільки своє завдання з досягнення потрібних
показників ефективності своєї діяльності вони вважають виконаними.
Про неефективність наявної системи показників, що призводить до притягнення до
кримінальної відповідальності пересічних наркозалежних, свідчить також досвід
застосування окремих методів оперативно-розшукової діяльності, зокрема, йдеться про
контрольовані поставки та оперативні закупівлі наркотиків.
Згідно з українським законодавством проти наркоманії і світовим досвідом
застосування цих двох методів протидії незаконному обігу наркотиків, їх зазвичай
використовують для документування злочинних дій угруповань наркоділків, передусім
організованих. Відповідно, кількість таких операцій у країнах ЄС і США доволі обмежена і
не визначається тисячними показниками. В Україні, навпаки, ці операції застосовують
для
притягнення
до
кримінальної
відповідальності
переважно
пересічних
наркоспоживачів за збут чи перевезення кількох грамів наркотиків.
Треба також зазначити, що органи внутрішніх справ України не ведуть відповідної
статистики щодо “якості” кримінальних справ цієї категорії12.
Разом з тим, міліцейська жорстокість до наркозалежних осіб, що часом сягає
рівня катувань, є постійною та дуже поширеною проблемою в Україні й виходить
далеко за рамки питання лише ВІЛ/СНІДу. Однак саме споживачі наркотиків та
працівники секс-бізнесу часто стають жертвами таких порушень, оскільки їхнє
маргіналізоване становище робить їх легкою здобиччю для міліціонерів, що ставлять
собі за мету виконати план з арештів. Міліція використовує наркотичну залежність
як знаряддя, аби примусити наркозалежних людей давати свідчення: перспектива
болю від «ломки» робить цих людей особливо вразливими та більш схильними
підкоритися тиску з боку міліції. А оскільки споживачів наркотиків та працівників секс-

12

Пріоритети у профілактиці ВІЛ/СНІДу – Стратегія зменшення шкоди. МЦПД, 2005 р.
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бізнесу багато людей вважають соціально небажаними особами, то працівники міліції
мало ризикують бути покараними за свої дії 13.
Human Rights Watch також виявила, що дискримінаційне ставлення до людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом або в умовах підвищеного ризику інфікування, є дуже поширеним
серед працівників у галузі охорони здоров’я в Україні. Людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом,
та споживачам ін’єкційних наркотиків відмовляли у прийомі до лікарні, їх примусово
виписували, як тільки довідувалися, що вони ВІЛ-інфіковані, або надавали медичні
послуги на дуже низькому рівні, що було вкрай негуманним та підривало їхнє і без того
слабке здоров’я. «Швидкі допомоги» відмовлялися транспортувати наркозалежних
людей та осіб, які живуть з ВІЛ/СНІД. У деяких випадках про медичну допомогу можна
було домовитися, лише сплативши за послуги, що мали надаватися безкоштовно. Страх
арешту через незначну кількість наркотиків загрожує прискоренням зростання рівня ВІЛінфікування через відмову тих, хто є найбільш вразливим до ВІЛ-інфікування, від послуг
з попередження ВІЛ, та збільшенням термінів ув’язнення для наркоспоживачів.
Таким чином, багато хто продовжує вживати наркотики, а можливості попередити
ВІЛ та отримати ефективне лікування від наркотичної залежності залишаються
обмеженими, що підвищує ризик захворювання на ВІЛ, у той час як схильність до інших
інфекційних захворювань (таких як туберкульоз) може загострити перебіг ВІЛ-інфекції14.
Викладені вище висновки Human Rights Watch повною мірою збігаються з
результатами національних досліджень, проведених у 2003-2005 р. Відповідно до їх
результатів, особливе занепокоєння викликає практика застосування законодавства по
відношенню до споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом
(ЛЖВ). Як випливає з результатів проведених досліджень, в Україні мають місце
систематичні порушення прав СІН і ЛЖВ. Як показує аналіз15, особливо характерними є
порушення прав людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом, у медичній, соціальній, трудовій
сферах, а також у стосунках із правоохоронними органами (останнє характерно по
відношенню до наркозалежних осіб та інших представників уразливих до ВІЛ/СНІДу
груп).
Нижче наведені виявлені типові порушення щодо СІН та ЛЖВ.

1. Види і характер типових порушень прав
у сфері кримінального судочинства:
а) відсутність відповідних документів (постанов, протоколів) під час проведення
процесуальних дій;
б) відсутність у більшості випадків понятих під час проведення процесуальних дій;
в) навмисне використання стану наркотичного сп'яніння затриманого СІН, у тому
числі СІН, які належать до жінок секс-бізнесу (ЖСБ), співробітниками міліції при
складанні процесуальних документів і їхнього підпису затриманою особою, що на
момент підписання документа належним чином не розуміла суті складених документів,
не могла контролювати свої дії і ступінь відповідальності за це, у силу свого стану.
г) навмисне використання стану абстиненції (ламання) при проведенні слідчооперативних дій, при використанні якого, особа в силу свого безвихідного фізичного
стану змушена визнати провину в скоєному злочині, обмовити себе, здійснити наклеп на
іншу особу, та інше;
13

Риторика та ризик: як дискримінація та міліцейське свавілля перешкоджають Україні в боротьбі з ВІЛ/СНІДом.
Доклад Human Rights Watch від 2 березня 2006 року. Доступний на сайті http://www.veritas.org.ua.
14
Риторика та ризик: як дискримінація та міліцейське свавілля перешкоджають Україні в боротьбі з ВІЛ/СНІДом.
Доклад Human Rights Watch від 2 березня 2006 року. Доступний на сайті http://www.veritas.org.ua.
15
Звіт про стан з дотриманням прав людини у відношенні наркозалежних людей та осіб, які живуть з
ВІЛ/СНІДом в Україні. Одеська правозахисна група „Верітас”, 2005 р. Доступний на сайті http://www.veritas.org.ua.
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ґ) спонукання до надання свідчень проти себе в порушення ст. 63 Конституції
України.
д) не роз'яснення прав відповідно до процесуального законодавства.
є) відмова в наданні адвокатських послуг, не повідомлення про право мати
захисника або повідомлення про це із запізненням;
е) незаконне застосування фізичної сили й спецзасобів до затриманого під час
дізнання або слідства;
ж) примус працівниками правоохоронних органів до виплати хабарів;
з) наявність широко розповсюдженої практики застосування працівниками органів
міліції у відношенні до СІН катувань, свідомо незаконного затримання, свідомо
незаконного порушення кримінальної справи, тобто здійснення у відношенні до них
злочинів.

2. Види і характер типових порушень прав СІН і ЛЖВ
у сфері медичних послуг:
а) при наявності офіційних даних про приналежність до груп СІН або ЛЖВ часті
випадки відмови в обслуговуванні, наданні медичними працівниками необхідної
професійної допомоги з посиланням на різноманітні причини, такі як, наприклад,
відсутність необхідного обладнання, медичних препаратів, необхідність прописки,
постановки на чергу та інші безпідставні мотиви;
б) відмова в госпіталізації до медичної установи при передозуванні з
переадресацією цих послуг на спеціалізовані відділення психіатричних лікарень, навіть
при відсутності таких відділень у віддалених районних центрах;
в) не реагування швидкої медичної допомоги на виклики (виклики не фіксуються),
відмови у виїзді машин швидкої медичної допомоги за адресою, або рекомендації
звернутися до спеціалізованого відділення психіатричної лікарні, таке ненадання
своєчасної медичної допомоги іноді призводить до летальних наслідків;
г) при пологах жінок зі статусом ЛЖВ, СІН медичний персонал намагається
якнайшвидше провести виписку, мотивуючи це зменшенням ризику ймовірного
зараження ВІЛ-інфекцією;
ґ) розголошення конфіденційності даних за результатами обстежень щодо осіб, яким
установлений статус ЛЖВ.

3. Види і характер типових порушень прав СІН і ЛЖВ
у сфері соціально-побутового обслуговування:
а) безпідставні відмови соціальними працівниками місцевих адміністрацій у
призначенні соціальної допомоги, що встановлені і гарантуються державою;
б) одним з домінуючих видів порушень у цій сфері є незаконне виселення СІН із
займаного житла, цей різновид порушень можна розподілити також на підпункти:
– заволодіння житлом СІН шляхом шахрайських дій з боку кримінальних структур;
– утрата житла в результаті суду;
– незаконне виселення із займаного житла близькими родичами СІН, опікунами.
в) необґрунтоване відмовлення в наданні субсидій на оплату комунальних послуг;
г) необґрунтоване позбавлення батьківських прав;
д) відмова брати дітей СІН у дошкільні дитячі установи.
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4. Види і характер типових порушень прав СІН і ЛЖВ
у сфері трудових відносин:
а) звільнення з роботи при одержанні даних (офіційних або неофіційних) про
приналежність особи до однієї із зазначених категорій. Як правило, формально
звільнення проводиться з різних підстав, таких, як скорочення штату працівників,
реорганізації підприємства або організації, халатне відношення до обов'язків з боку
працівника, виявлення інших порушень. Перелік "підстав" у кожному конкретному
випадку різний, що створює видимість законності;
б) відмови в прийомі на роботу осіб зі статусом СІН і ЛЖВ;
в) дискримінація за місцем роботи за фактом приналежності до категорій СІН і ЛЖВ.
Для жінок секс-бізнесу також актуальними є: вимагання з боку осіб кримінального
походження; сексуальне й фізичне насильство з боку клієнтів; обмеження материнських
прав; вимагання хабарів та спонукання до вступу в сексуальні відносини з боку
співробітників міліції; знущання з боку співробітників міліції; дискримінація.
З інтерв'ю зі споживачами ін’єкційних наркотиків
Світлана, 28 років (Миколаїв): „Коли мене не було дома, менти залізли у вікно,
відкрили двері, самі зайшли, у будинку була тільки дочка з подружкою. Стали говорити,
що твоя мати колеться. А дочка цього не знала. Їй показали шприц, запитали знає вона,
що це. Вона говорить так, це шприц, нам у саду уколи їм робили. Дитина почала
плакати, а вони їй закривали рот. Коли я прийшла додому, мене забрали й цілий день
тримали. Дочка одна в будинку, голодна. І там катували – одягли протигаз, закрили
трубу через яку дихають, і дихай чим хочеш. Потім під ногами наручниками руки
з'єднують, б'ють тебе чолом об свої ж коліна. Один узагалі схопив швабру, одяг на неї
презерватив. Говорить: „Зараз буду тебе .... у дупу, зніму це і буду показувати твоїм
друзям.”
Володя, 30 років (Черкаси): „Більше всього шкода дівчат-наркоманок. У мене
знайому дівчину офіцер міліції в себе в кабінеті зґвалтував. Сказав їй, що якщо вона не
буде надавати йому секс-послуги, то покликає весь поверх своїх офіцерів. Вони постійно
піддаються сексуальному насильству. Якщо вона вживає наркотики, то для неї реальний
спосіб уникнути конфлікту з міліцією – це надати сексуальні послуги: будь-то в під'їзді, у
кабінеті чи де-небудь у будинку.”
Олег, 33 роки (Черкаси): „Є в них такий апарат спеціальний. Коробочка й у ній
скручений трос, скручений з однієї й іншої сторони, ліворуч і праворуч спеціальні
важільці. У середині петля, вони це називають "яйцедав". Вони тебе приковують
наручниками до стільця, знімають з тебе штани, засовують твої статеві органи туди і з
однієї і з іншої сторони починають здавлювати, перекручують. Слоник, це вся країна
знає, протигаз вдягають і перекривають дихання, а він стоїть із секундоміром, знаючи,
що людина в середньому 40 секунд витримує. Непритомнієш, тебе відливають,
піднімаєшся, встаєш. Мокрими рушниками обмотують і луплять битою, синців ніяких,
нирки відбиті, виходиш інвалідом. А коли ти приходиш до нього, ставиш перед фактом,
ти сволота, ти худоба, садист: "Я, хто, я? Ви що, я ж офіцер, як я можу до нього хоч
пальцем? Та його ніхто не бив." Начальник: "Я знаю своїх підлеглих, ні, у нас такого
беззаконня немає. Ви що, у мене у відділенні – усе за законом. Ми проводимо лекції,
психологічну підтримку проводимо”.
Ігор, 31 рік (Полтава): „Я хочу сказати. При затримці порушується кримінальна
справа, і вони відразу тобі дають підписати, що ти ознайомлений зі статтею 63
Конституції України – це про свої права. Які там права, хто їх знає? Потім задають
питання, і якщо на них не хочеш відповідати, починаються конкретні дії – протигаз,
струм, "ластівка" (прив'язування рук до ніг за спиною – примітка дешифрувальника). У
кінці ти здаєшся, ламаєшся і підписуєш усе, аби тебе відпустили. По вісім годин катують,
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що потім і язик чорний, і вуха чорні від струму. Психіка 8 годин не витримує.
Перетворюють у боксерську грушу.
Слава, 37 років, (Одеса): „От восени затримали 6 чоловік, тут на Мечникова під
точкою, що торгує. Природно, були зацікавлені в тому, щоб їх посадити. Їх катували.
Двох із шістьох убили: одному зламали кадик, привезли його в лікарню на Єврейську, і
він у ту ж ніч помер. І ще не розвидніло, а вже в його батьків були менти з грішми,
сказали, що він ще живий, запропонували гроші на лікування. Вони відмовились, подали
до суду, ця справа дотепер триває. А в другого – внутрішні крововиливи, він прожив
ледве більше ніж 3 тижня. Там бабуся взяла гроші на лікування і нічого не написала.”
З інтерв'ю з жінками секс-бізнесу
Таня, 24 роки (Полтава): "Міліція, звичайно, під'їжджає, забирає, погрожує, що
„закриють”, якщо ми секс-послуги не надамо, тому що довести, що дівчиська займаються
секс-бізнесом, не можуть. Ми відпрацьовуємо суботники, так це називається –
безкоштовно надаємо секс-послуги. Не те, що одному – групі.”
Леся, 21 рік (Полтава): „Я знаю, що не мають права вриватися в мою квартиру без
підстав і робити там обшук. Як міліція під’їжджає і починають бити, вимагають гроші,
також вимагають суботники. А як хочуть, щоб ми на себе взяли крадіжку, то і "слоники"
роблять, і все що хочеш. Міліція багато собі дозволяє.”
Світлана, 25 років (Черкаси): „...побили за кіоском, прикували наручниками. Знають,
що нікуди я не піду скаржитися.”
Галина, 27 років (Черкаси): „А як „бички” гасять об обличчя, це нормально. Об нас з
Танею гасили бички об обличчя, у неї дотепер шрами.”
Інна, 23 роки (Миколаїв): „Це все через цей наркотик. І ми самі себе покарали. Самі
себе. І замість того, щоб якусь підтримку нам надати з боку влади, нас навпаки
принижують. Якби вони хотіли, нас би можна було б звідси витягти. І дуже багато хто став
би людиною. Дуже багато хто...”

Висновки
У даний час в Україні реалізується на практиці лише припиняючий аспект Конвенцій
ООН про наркотичні засоби і психотропні речовини, а положення даних Конвенцій про
зобов'язання держав-учасниць з лікування, реабілітації і підтримці наркозалежних осіб
фактично ігноруються. Разом з тим, ст. 38 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961
р. (Поводження з наркозалежними) визначає: „Сторони приділяють особливу увагу
створенню умов для лікування наркозалежних, турботі про них і відновленню їхньої
працездатності”. Статтею 20 Конвенції про психотропні речовини 1971 р. висуваються
наступні вимоги: „Сторони приймають усі можливі заходи, спрямовані на... раннє
виявлення, лікування, виховання, відновлення працездатності, повернення до
суспільства відповідних осіб (наркозалежних) і на спостереження за ними після
закінчення ними лікування”. У зв'язку із зазначеним, необхідна зміна однобічного,
неповного і неефективного підходу до реалізації вимог відповідних Конвенцій ООН.
Як показують проведені дослідження, СІН, ЛЖВ і ЖСБ в Україні піддаються масовій
дискримінації. З боку працівників органів міліції стосовно СІН і, почасти, ЖСБ, не тільки
мають місце випадки грубого порушення їхніх процесуальних прав, але й дуже поширене
застосування катувань стосовно них, що є грубим порушенням не тільки таких
міжнародних правових документів, як Загальна декларація прав людини, Європейська
Конвенція про захист прав людини й основних свобод, Конвенція проти катувань та
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і
покарання, й інших міжнародних актів, але і внутрішнього законодавства України.
При цьому, у силу свого уразливого становища, вони практично позбавлені
можливості домогтися відновлення своїх порушених прав і залучити до відповідальності
355

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
винних у цьому. Аналізуючи звітну статистику органів прокуратури, можна звернути увагу
на фактичну відсутність порушених нею в рамках її компетенції кримінальних справ за
фактами незаконних дій органів міліції у відношенні СІН або грубого порушення прав
СІН, ЛЖВ і ЖСБ на одержання медичної допомоги, у тому числі таких, що спричинили
тяжкі наслідки. З аналізу судової статистики також випливає, що міра фактичного
судового захисту прав і законних інтересів СІН, ЛЖВ і ЖСБ вкрай низька16.

Рекомендації
Необхідна зміна державної політики щодо наркоманії з неефективної чітко вираженої
„з метою припинити” на прагматичну профілактичну, ураховуючи об'єктивно існуючу
ситуацію в даній сфері, для чого:
а) варто вжити заходів з усунення суперечностей, що обумовлюють необґрунтовано
жорсткий підхід до питання фактичного вживання наркотиків особами, які страждають
наркотичною залежністю, що, хоча законодавчо й визнається не кримінальною дією,
проте переслідується на практиці за об'єктивно супутні цьому процесові такі дії, як
придбання і збереження для особистого вживання незначних обсягів наркотичних
засобів;
б) варто впровадити в широку практику стратегію зменшення шкоди від уживання
наркотиків, що є високоефективною, добре зарекомендованою міжнародною методикою;
в) слід перенести акцент з існуючої в даний час фактичної боротьби з
наркозалежними особами, що є, відповідно до підходу Європейського Союзу, жертвами
організованої наркозлочинності, на боротьбу з реальним винуватцем наркотизації
українського суспільства – самою організованою наркозлочинностю;
г) варто почати негайні заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією в
правоохоронних органах, насамперед тих, які відносяться до системи МВС, що сприяє
наркотизації українського суспільства й грубим порушенням прав наркозалежних
громадян;
ґ) варто створити ефективну модель виховання підростаючого покоління (дітей і молоді)
у дусі здорового способу життя, що забезпечує можливість для їхнього фізичного,
культурного і духовного розвитку, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття
творчих можливостей, оскільки існуюча система виховання молоді малоефективна і не
вирішує завдань, що стоять перед нею;
д) варто оголосити здоровий спосіб життя державним пріоритетом і забезпечувати
його підтримку державою;
є) слід здійснювати широкий комплекс просвітницьких і інформаційних заходів щодо
наркоманії й ВІЛ/СНІДу та супутніх до них проблем17.
Також необхідно:
1. Прийняти Закон про внесення змін до ч. 1 ст. 309 КК України, якими вилучити із
цієї статті санкцію у вигляді позбавлення волі, замінивши її на покарання у вигляді
залучення до суспільно корисних робіт на базі соціально-реабілітаційних центрів, а
також доповнити ч. 2 ст. 309 КК України альтернативною санкцією, що передбачає
залучення винних у здійсненні передбачених нею дій до альтернативної відповідальності
у вигляді залучення до суспільно-корисних робіт на базі соціально-реабілітаційних
центрів на термін більший, ніж буде передбачено ч. 1 ст. 309 КК України, та зобов’язання
добровільного проходження лікувально-профілактичного курсу проти наркотичної
залежності, визначивши як суб'єкта переважного застосування такої альтернативної
санкції осіб, що страждають на наркотичну залежність.
16

Звіт про стан з дотриманням прав людини у відношенні наркозалежних людей та осіб, які живуть з
ВІЛ/СНІДом в Україні. Одеська правозахисна група „Верітас”, 2005 р. Доступний на сайті http://www.veritas.org.ua.
17
Пріоритети у профілактиці ВІЛ/СНІДу – Стратегія зменшення шкоди. МЦПД, 2005 р.
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2. Поетапно змінити систему оцінки ефективності діяльності органів міліції. На
першому етапі виключити з показників ефективності діяльності органів міліції в галузі
боротьби з незаконним обігом наркотиків такий індикатор, як порушення кримінальних
справ за ст. 309 КК (за незаконні дії з ними без мети збуту). На другому етапі –
розробити та впровадити таку систему оцінки, що відповідає сучасним вимогам.
3. Перенести акцент на виявлення злочинів у сфері обігу наркотиків, зокрема, їх
незаконним завезенням на територію держави, виробництвом і виготовленням для
збуту, а також із залученням неповнолітніх до наркоспоживання. Таким чином, буде
досягнуто перенесення зусиль органів міліції на боротьбу з організованою
наркозлочинністю, безпосередньо винною в наркотизації українського суспільства, а не з
пересічними споживачами наркотиків.
4. Внести зміни в таблиці невеликих, великих і особливо великих розмірів
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перебувають у
незаконному обігу, затверджених Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, у частині
визначення їх граничних розмірів, передусім дози індивідуального споживання
наркозалежними, що повинна бути визначена компетентною наркологічною комісією.
5. Запровадження комплексної системи медичної та соціальної допомоги хворим на
наркозалежність, що поєднує програми детоксикації, реабілітації, замісної терапії,
психологічного та соціального супроводження.
6. Інформування наркозалежних про наявність і доступність медичних і соціальних
послуг, надання послуг СІН і ЛЖВ із захисту їхніх прав і законних інтересів, створення
прецедентів відповідальності винних у порушенні прав СІН і ЛЖВ.
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