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ВІД УКЛАДАЧІВ

ВІД УКЛАДАЧІВ

Ця доповідь присвячена стану з правами людини і основними свободами в Україні 
в 2011 році. Вона складається з двох частин — «Громадська оцінка державної політики 
у сфері прав людини» та «Дотримання прав людини і основоположних свобод».

Українська Гельсінкська спілка з прав людини (УГСПЛ) та Харківська правозахисна 
група (ХПГ) висловлюють щиру подяку за всебічну допомогу у створенні цієї доповіді:

Організаціям, матеріали яких були використані:

Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ

— Благодійний фонд «Медицина і право» (Львів)
— Благодійний фонд «Горєніє» (м. Павлоград Дніпропетровської області)
— Вінницька асоціація медиків
— Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України»
— Громадська організація «Донецький Меморіал» 
— Громадська організація «Гельсінська ініціатива-ХХІ» (м. Чортків Тернопільської 

області)
— Громадська організація «Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений світ» (м. Чорт-

ків Тернопільської області)
— Громадська організація Центр «Соціальна дія» (Київ)
— Громадський методичний центр «Всесвіт» (Харків)
— Громадянська мережа «Опора»
— Донецьке обласне відділення Комітету виборців України
— Інститут масової інформації (Київ)
— Інститут правових досліджень і стратегій (Харків) 
— Інститут релігійної свободи (Київ)
— Інформаційно-консультаційний жіночий центр (Київ)
— Лабораторія законодавчих ініціатив (Київ)
— Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка»
— «Громадянська комунальна самооборона» (Луганськ)
— Луганська правозахисна група
— «Громадянська комунальна самооборона» (Луганськ)
— Міжнародна організація «Екологія-Право-Людина» (Львів)
— Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда — Україна» (Київ)
— Релігійно-інформаційна служба України (Львів)
— Східноукраїнський центр громадських ініціатив (Луганськ)
— «Телекритика» (Київ)
— Харківський інститут соціальних досліджень
— Херсонська обласна організація Комітету виборців України
— Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я
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— Центр громадської адвокатури (Львів)
— Центр політичних і правових досліджень «СІМ» (Львів)
— Центр політико-правових реформ (Київ)
Авторам і співавторам окремих розділів та дослідникам, матеріали яких були вико-

ристані:

Тарас Антошевський, Володимир Батчаєв, Галина Бахматова, Олександра Бахов, Юрій 
Бєлоусов, Дементій Бєлий, Тетяна Бордуніс, Галина Бочева, Тамара Бугаєць, Олександр 
Букалов, Максим Васін, Леонід Гема, Денис Гречко, Євген Григоренко, Андрій Діден-
ко, Мар’яна Євсюкова, Олександр Заєць, Яна Заікіна, Лариса Заливна, Денис Кобзін, Ро-
ман Куйбіда, Роман Лебедь, Олег Левицький, Катерина Левченко, Марина Легенька, Олег 
Мартиненко, Анна Мартинюк, Сергій Морозов, Айгуль Муканова, Оксана Нестеренко, 
Олександр Павличенко, Вадим Пивоваров, Андрій Раханський, Всеволод Речицький, Ро-
ман Романов, Максим Середа, Олександр Степаненко, Олена Суслова, Вікторія Сюмар, 
Леонід Тарасенко, Михайло Тарахкало, Геннадій Токарєв, Ліда Тополевська, Руслан То-
полевський, Ірина Федорович, Наталія Целовальніченко, Андрій Черноусов, Юрій Чумак, 
Сергій Швець, Марія Шутальова, Максим Щербатюк, Володимир Яворський, Ірина Яко-
вець, Тетяна Яцків.

Ця доповідь була б неможливою без допомоги і сприяння Марини Висоцької, Леся Ге-
расимчука, Володимира Деркачова, Марини Дмітрієвої, Бориса Захарова, Галини Койнаш, 
Олега Мірошниченка, Дар’ї Рублінецької, Олександра Савранського, Віталія Свяцького, 
Віктора Столяренка, Іраїди Фєсєнко, Олега Шатохіна.

Окрему подяку висловлюємо Національному фонду демократії (США), який надав фі-
нансову допомогу для підготовки цієї доповіді.

Аркадій Бущенко, Євген Захаров
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАНУ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ  
ТА ОСНОВОПОЛОЖНИМИ СВОБОДАМИ  

В 2011 рр.1

Якщо в 2005–2009 роках ми зазначали, що державна політика в галузі прав людини 
є неефективною, безсистемною та хаотичною, то сьогодні змушені констатувати, що остан-
ні два роки ця політика взагалі відсутня: права людини зовсім не є пріоритетом для керів-
ництва держави. Позитивних дій органів влади та управління, спрямованих на здійснення 
українцями своїх прав, майже не спостерігається, а порушень прав людини та основопо-
ложних свобод стає все більше і більше.

У цьому огляді коротко розглядаються лише декілька тенденцій, які отримали розвиток 
у 2011 р. і видаються нам найбільш загрозливими для прав людини, — падіння рівня жит-
тя левової частини населення країни, політичні переслідування опозиції та громадянських 
рухів з використанням судів й правоохоронних органів, нехтування незалежністю суддів 
й втручання в судові процеси та жорстокість кримінально-правової політики.

Зростання бідності та соціальної нерівності

Катастрофічним виглядає стан забезпечення державою соціальних і економічних прав. 
Наявність 36 млрд. грн. дефіциту платіжного балансу на кінець 2011 р. означає неспромож-
ність уряду забезпечити свої фінансові зобов’язання. І хоча уряд заявляє про скорочення 
бідності на 2,3% у 2011 р. за рахунок збільшення прожиткового мінімуму на 25%, середнього 
розміру пенсій на понад 12% та реальної заробітної плати на 10%2, — це лукава статис-
тика. Вона заснована на збільшенні ВВП на душу населення, але не враховує купівельну 
спроможність пересічного українця, а прожитковий мінімум не передбачає багатьох необ-
хідних витрат, наприклад, на утримання дітей в дитячих садочках, на освіту, медичні пос-
луги тощо. А оцінки профспілок, соціологічні дослідження Українського центру соціальних 
досліджень, Міжнародного інституту соціології, Центру імені Разумкова, Центру «Демок-
ратичні ініціативи» та інших дослідницьких інституцій свідчать навпаки про ріст бідності. 
Сьогодні бідними вважає себе одна четверта населення України3, 85% українців, аби вижи-
ти, змушені були економити на своєму харчуванні, відпочинку, дозвіллі та одягу. Середня 
зарплатня по країні складає 2,5 тис. грн., що свідчить про подальше збільшення розриву 
між багатими і бідними і наступ на малий і середній бізнес, послаблення середнього класу, 
який мав би бути основою і локомотивом економічного зростання.

1 Підготовлено Євгеном Захаровим, співголовою ХПГ та членом правління УГСПЛ
2 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15467021,00.html
3 Детальніше про рівень бідності в Україні див. розділ «Соціально-економічні права».
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Проблема бідності стосується, зокрема, і бюджетної сфери. До категорії бідних пот-
рапили освічені, кваліфіковані і працюючі у режимі повної зайнятості групи населення 
(працівники бюджетних установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, 
соціальні працівники, державні службовці, інженери тощо). Через низькі зарплати і пенсії 
вони не мають можливості в умовах стрімкого зростання цін і тарифів прогодувати свої сім’ї 
і забезпечити їх найнеобхіднішим.4

Але навіть така низька, іноді менше мінімальної, заробітна плата виплачується із запіз-
ненням — як недержавними роботодавцями, так і в бюджетній сфері. Так, станом на 1 жовт-
ня 2011 р. борг із заробітної плати складав 1,180 млрд. гривень.5 При цьому спостерігається 
стійка тенденція росту заборгованості.

У цих умовах держава зайняла жорстку позицію щодо припинення або зменшення со-
ціальних виплат чорнобильцям, афганцям, на дітей тощо, а у відповідь на протести грома-
дян перейшла фактично до політичних переслідувань. Всупереч рішенню Конституційного 
суду 2007 року (справа про соціальні гарантії громадян)6, згідно з яким права не можна 
призупиняти в дії на відміну від привілеїв, уряд демонстративно призупинив реалізацію 
соціальних гарантій в законі про бюджет на 2011 рік. І більше того, в п. 4 розділу 7 «При-
кінцеві положення» закону про бюджет на 2011 рік Кабінету міністрів надано право вста-
новлювати порядок та розміри соціальних виплат, виходячи з наявних фінансових можли-
востей. Кабінет міністрів одразу розпорядився нараховувати пенсії без врахування судових 
постанов. Це викликало масові протести чорнобильців, афганців, «дітей війни» та інших 
груп населення по всій країні і загрожує посиленням протистояння протестних груп сус-
пільства з правоохоронними органами. Одна людина вже померла в Донецьку внаслідок 
цього протистояння — 74-літній інвалід-шахтар Геннадій Конопльов. 

Уряд каже, що в бюджеті немає коштів для соціальних виплат в таких розмірах. І анало-
гічна норма про управління соціальними виплатами Кабміном закладена і в законі про бюд-
жет на 2012 рік. Але такі дії уряду виглядають особливо непристойно на тлі витрачання ша-
лених коштів на утримання Президента, парламенту, уряду, іншого державного апарату, які 
загалом перевищували бюджетну суму соціальних виплат в 2011 р. на 3 млрд. грн. Закупівля 
дорогих автомобілів, гвинтокрилів, перлинних ванн, золотих унітазів, пересування по країні 
чартерними рейсами тощо — усе це тільки підкріплює думки людей про аморальність влади, 
про те, що кошти в бюджеті є, але тільки їх крадуть та/або спрямовують на потреби вищих 
посадовців, а не громадян. Зауважимо, що при цьому на пільги за професійною ознакою 
майже не зазіхають, і вони в основному залишаються.

Політику держави щодо соціальних виплат закріпив своїм рішенням № 20-рп/2011 від 
26 грудня Конституційний Суд, який визнав конституційним п. 4 розділу 7 «Прикінцевих 
положень» закону про бюджет на 2011 рік. Це рішення КСУ фактично позбавило українців 
відстоювати в суді свої соціальні гарантії в обсязі, передбаченому в відповідних законах. Ці-
каво, чи погодяться судді Конституційного суду, що Українську державу не можна назвати 
правовою та соціальною? 

Ухвалюючи це рішення, Конституційний суд спирався на принцип пропорційності між 
необхідністю соціального захисту та фінансовими можливостями держави. Звичайно, суми 
виплат за соціальною ознакою понад 13 млн. осіб, та за професійною ознакою — 3,2 млн. 
осіб, є непосильним тягарем для бюджету. Але для ухвалення такого рішення треба було б 
спочатку позбавитися в Конституції цього рудименту соціалізму — декларативних обіцянок 
соціальних гарантій для всіх, ввести до неї принцип пропорційності, а вже потім можна 

4 Комітет з питань соціальної політики та праці визнав незадовільною роботу Кабінету Міністрів щодо 
забезпечення виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з подолання бідності» 
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=259301&cat_id=37486

5 Заборгованість із зарплат збільшилася на 2,2% http://news.dt.ua/ECONOMICS/zaborgovanist_iz_zarplat_
zbilshilasya_na_2,2-90232.html

6 Доступне на сайті КСУ: http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/P000?lang=0.
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було б всерйоз розглядати це рішення. При цьому фактично відкинуте головне — розді-
лення понять пільг і привілеїв та соціальних і економічних прав, а звужувати зміст та обсяг 
останніх забороняє стаття 22 Конституції. Наприклад, виплати чорнобильцям — це здійс-
нення їхнього права на соціальний захист. Коли молодих солдат і службовців відправляли 
в 1986–1987 рр. ліквідувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, їх ніхто не питав про 
згоду, а повернулися вони інвалідами. І держава повинна за будь-яких обставин надавати 
їм допомогу як компенсацію за підірване здоров’я, а часто і зруйноване життя. Виплати 
реабілітованим жертвам політичних репресій є не пільгами, а компенсацією, яку держава 
зобов’язана виплатити за роки неволі в жахливих умовах за незаконними вироками. Такі 
виплати не можуть бути скасовані чи зменшені, «виходячи з фінансових можливостей 
держави».

У цьому контексті не можна не згадати про ухвалену в 2011 році дискримінаційну 
пенсійну реформу, внаслідок якої чинні пенсії зменшилися.

Політичні Переслідування оПоЗиції та громадських рухів

26 грудня рішенням КСУ немовби поставлена крапка в правовому спорі. Проте кричуща 
несправедливість зменшення обсягу соціальних прав попри діючі закони для чорнобильців 
та деяких інших верств населення обумовлює і буде й далі викликати їхні масові протести. 
Замість того, щоб переглянути свою політику, не вдаватися до силових дій проти протес-
туючих і перейти до діалогу, держава намагається залякати протестуючих, використовуючи 
правоохоронні органи — органи МВС, СБУ, прокуратури. Ця тенденція — використання 
державою правоохоронних органів як інструмента для політичних переслідувань своїх полі-
тичних опонентів та громадських рухів — є дуже загрозливою для прав людини, оскільки 
може привести до розкручування маховика репресій, який потім буде дуже важко зупинити. 
І тоді політичні репресії проти уявних ворогів можуть перетворитися на репресії проти усіх.

Наведемо приклад з тими ж чорнобильцями. Незадоволені поведінкою президента Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрія Андрєєва, який не-
добросовісно, на їхню думку, представляв їхні інтереси�, чорнобильці бажали його переобрати на 
звітно-виборчій конференції 16 грудня в Києві. Але по кількості бійців «Беркуту» збори скоріше 
нагадували військові навчання. «Беркут» впускав на конференцію, кого треба, не впускав, кого 
не треба, а депутата від Кременчука Анатолія Мокрого, який намагався протестувати з три-
буни проти такого проведення конференції, фактично викинув із зали, повідомивши, що він уже 
позбавлений статусу делегата конференції�.

Обрані делегатами конференції від харківських чорнобильців Володимир Проскурін та Пет-
ро Прокопенко взагалі не змогли на неї потрапити. Проскуріна на цей день на 11.00 викликали 
як свідка в обласне слідче управління МВС у справі про підробку посвідчень чорнобильця. O 6-й 
ранку 16 грудня його затримали біля власної квартири і доставили до слідчого управління, де 
він чекав до 11.00 допита, а потім допитувався � годин. Петро Прокопенко був викликаний 
до слідчого на 1� грудня. Тим не менше його затримали в Києві 16 грудня зранку на порозі зали 
конференції і машиною привезли до Харкова, загалом він був затриманий близько 9 годин. 

Таке безпрецедентне брутальне втручання працівників МВС у внутрішні справи громадсь-
кої організації є, безперечно, політичним переслідуванням. Характерно, що кримінальну справу 
за фактом підробки документів обласне слідче управління МВС порушило за дорученням мініс-
тра МВС Захарченка. Проскурін був вже затриманий, і його рятувало тільки те, що нардеп 
Михайло Волинець випадково в той же день отримав в МВС і привіз літаком до Харкова давно 

7 http://khpg.org/index.php?id=1321974814
8 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/12/17/6845372
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замовлену в МВС довідку, що 21-річний міліціонер Володимир Проскурін у 19�6-му році тричі 
їздив в Чорнобиль і Прип’ять, де брав участь у ліквідації наслідків аварії.

Володимир Проскурін реєструє нову всеукраїнську організацію «Спілка ветеранів Чорно-
биля». Мабуть, сильні лідери, які вимагають неухильного виконання Закону «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», послідовно 
відстоюють інтереси чорнобильців, явно неугодні владі. Ось і розгорнута безпрецедентна кам-
панія з їх дискредитації: публічні заяви про «липових чорнобильців», які купили рішення судів, 
отримують необґрунтовані завеликі пенсії тощо. Але мало цього, з чорнобильцями поводяться 
як із злочинцями: стеження, незаконні затримання, спроби за будь-яких умов порушити кримі-
нальні справи. З 3 січня декілька вечорів Проскуріна стерегли дві машини з міліціонерами біля 
його будинку. Він вважає, що його хочуть затримати і примусово піддати медичній експертизі 
з метою зняти другу групу інвалідності, яку він отримав безстроково в 2010 р. І що таку акцію 
планують провести й проти інших лідерів чорнобильського руху.

Такого брутального втручання у справи громадського об’єднання і принизливого пре-
зирства до своїх громадян не спостерігалося за усі 20 років незалежності. Однак чорнобиль-
ці — не єдина суспільна група, яка переслідується владою за допомогою правоохоронних 
органів. Взагалі 2011 рік відзначився посиленням політичних переслідувань проти учасників 
громадських рухів і організацій громадянського суспільства. За нашими спостереженнями, 
переслідувань зазнали близько 60 громадських активістів, журналістів, правозахисників та 
11 громадських організацій. Такі випадки спостерігалися в 17 регіонах країни. По відношен-
ню до 30 людей були порушені кримінальні справи, у 3 випадках зафіксоване порушення 
адміністративних та у 2 випадках цивільних справ. До однієї людини було винесено рішен-
ня про застосування примусових заходів медичного характеру. Близько 25 людей зазнали 
обмеження свободи (затримання, утримання під вартою в ІТТ або СІЗО) різної тривалості. 
16 активістів зазнали фізичного насильства. Дві людини емігрували. Усі вони зіштовхнулися 
з порушеннями законодавства або непропорційним втручанням держави.

Політично вмотивованими були кримінальні справи, порушені проти учасників подат-
кового «Майдану», членів ВО «Свобода», товариства «Тризуб», які пофарбували пам’ятник 
Дзержинському, відпиляли голову бюсту Йосифа Сталіна, справи про підсмаження яєчні на 
вічному вогні в парку Слави в Києві. Безсумнівні політичні мотиви мало відключення від 
ефіру трьох телеканалів АТН, «Фора» та А/ТВК в Харкові, які критикували місцеву владу 
і міського голову. Масовими були порушення свободи мирних зібрань. Окрім безпідставних 
заборон їх проведення судами і навіть місцевими органами влади, були і зовсім анекдотич-
ні випадки, як, наприклад, в Сімферополі. Сергій Веселовський, був притягнений до ад-
міністративної відповідальності за «організацію несанкціонованого антиурядового мітингу на 
площі Леніна». «Мітинг» полягав у мовчазному сидінні декількох молодих людей на сходин-
ках будівлі Ради міністрів АРК спиною до парадного входу протягом 15 хвилин після закін-
чення протестної акції проти вирубування дерев на вулиці Горького у зовсім іншому місці.

Спостерігалися також дії різних органів влади, які мали на меті відторгнення молоді 
від суспільної активності, такий собі охолоджуючий ефект, і також є прикладами політич-
ного переслідування молоді. Так, працівники міліції у серпні 2011 року завітали до мо-
лодіжного табору Молодіжного Націоналістичного Конгресу, який відбувався в Сумській 
області. Примусово переписали паспортні дані та реєстрацію усіх учасників (більше 50-ти), 
які приїхали на тренінги з туризму та громадської активності, та зняли їх на відеокамеру. 
Не припинялися профілактичні бесіди, які з 2010 року проводилися в різних регіонах СБУ 
та міліцією з активістами ВМГО «Фонд регіональних ініціатив», ВМГО «ДемАльянс», не-
залежною студентською профспілкою «Пряма Дія», жіночої організації «Femen». У різній 
формі від порад до погроз молоді рекомендували не приймати участь в протестних акціях, 
розпитували про керівництво організації, джерела її фінансування тощо.

Існує також значний тиск зі сторони Міністерства освіти, науки, молоді та спорту та 
адміністрацій ВНЗ на окремих студентів та органи студентського самоврядування (ОСС), 
які не підтримують політику міністерства, зокрема, виступають проти нового законопроекту 
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«Про вищу освіту». Так, поширеною стала ситуація, коли до вишів телефонують з Мініс-
терства з вимогою провести виховну бесіду зі студентами та очільниками ОСС, які публічно 
висловлюють свою незгоду із законопроектом, або були помічені на акціях протесту.

Політичні переслідування є дуже серйозним порушенням прав людини, вони суттєво 
впливають на стан політичної свободи, яка зменшується, як шагренева шкіра, вони спря-
мовані на залякування суспільства. Але мають вони протилежний результат, бо викликають 
ще більші протести. Влада ще більше лякається і приймає превентивних заходів, на кшталт 
передачі підслідності за статтею 294 КК (масові заворушення) від МВС до СБУ. 

Таким же превентивним заходом, спрямованим на утримання влади правлячою полі-
тичною силою, можна вважати новий Закон «Про вибори народних депутатів», ухвалений 
17 листопада 2011 року конституційною більшістю. Його прийняття не було обумовлено 
об’єктивною необхідністю та вирішувало виключно політичні потреби влади. Пропорційно-
мажоритарна система, прохідний бар’єр у 5%, заборона на участь блоків у виборах залиши-
лися в запропонованому нею варіанті. Не зважаючи на власні обіцянки, влада не провели 
широкого публічного обговорення реформи виборчого законодавства, а результати обгово-
рення, яке було проведено громадськістю, проігнорувала.

тиск на судову владу і втручання в судові Процеси

Сильна незалежна та справедлива судова влада — головна передумова дотримання прав 
людини. Проте, хто тільки не заміряється на авторитет правосуддя! Заборона Кабміну від-
діленням Пенсійного фонду виконувати рішення судів щодо соціальних виплат яскраво 
характеризує неповагу до правосуддя, зверхнє ставлення виконавчої влади до судової. За-
галом у 2010-2011 рр. все більше посилювалися нехтування незалежністю судової влади та 
верховенства права в цілому. Все більше царювало вибіркове кримінальне переслідування, 
суди все більше потрапляли під контроль органів прокуратури, виконавчої влади і місцевого 
самоврядування. У справах, які мали політичний характер, у справах, пов’язаних із бороть-
бою з корупцією, та багатьох інших категоріях справ про змагальність можна забути, суди 
зовсім втратили незалежність, їх перетворили на слухняних виконавців чужої волі. Наругою 
над правосуддям є судові процеси проти колишніх урядовців. Так, Юлії Тимошенко та 
Юрію Луценку змінили запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою 
без жодної законної підстави. Просто знущанням над правосуддям був нещодавній дводен-
ний судовий процес щодо визначення запобіжного заходу Юлії Тимошенко у справі ЄЕСУ 
прямо в медсанчастині СІЗО. І знущанням над обвинуваченою, яка не могла навіть підвес-
тися з ліжка. Взагалі, усе, що відбувається у кримінальному переслідуванні екс-прем’єра, 
відповідає не закону, а бажанням вищих сил, які втручаються, ігноруючи усі правила та 
усталену практику, невтомно намагаючись принизити ув’язнену хвору жінку…

А щоб судді не могли чинити опір такому тиску, над ними повісили дамоклів меч у ви-
гляді загрози звільнення за порушення присяги. І ця загроза у будь-який момент може здій-
снитись у вигляді подання до Вищої ради юстиції. Згідно з Законом «Про вищу Раду юс-
тиції» її члени мають повноваження, розглядаючи таке подання, навіть втручатися у судові 
справи, розгляд яких не закінчено. Рішенням Конституційного суду від 11 березня 2011 року 
№ 2-рп/2011 було заборонено витребовувати матеріали судових справ, розгляд яких не за-
кінчено («право Вищої ради юстиції на ознайомлення з певними, необхідними для здійс-
нення конституційних повноважень, матеріалами судових справ не передбачає витребування 
справи, розгляд якої не закінчено, оскільки це може призвести до втручання у процес здійс-
нення правосуддя»9), і ВРУ мала змінити Закон, врахувавши це рішення КСУ. Проте зміни 

9 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v002p710-11
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до цього Закону, ухвалені 4 жовтня та підписані Президентом 25 листопада 2011 року10, 
навпаки, лише посилили можливість втручання Вищої ради юстиції в цілому та її членів 
у розгляд судових справ. Так, ч. 1 статті 40 цього Закону проголошує: 

«Перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється за дорученням Вищої ради 
юстиції або Голови Вищої ради юстиції одним із членів Вищої ради юстиції шляхом одержання 
письмового пояснення від судді та інших осіб, витребування судових справ (їх копій), розгляд 
яких закінчено, та ознайомлення з судовими справами, розгляд яких не закінчено, одержання 
іншої інформації від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпоряд-
кування, громадян чи їх об’єднань».

А ч. 4 статті 25 Закону передбачено, що Вища рада юстиції або її члени можуть витре-
бовувати копії матеріалів судової справи, яка повернута на новий розгляд, або яку передано 
у провадження іншому судді, тобто в тих випадках, коли розгляд справи остаточно не за-
вершений, і рішення суду не набрало законної сили. На думку Головного юридичного уп-
равління ВРУ11, такі положення законопроекту не відповідають рішенням КСУ від 19 трав-
ня 1999 року № 4-рп/99, від 11 квітня 2000 року № 4-рп/2000, від 20 березня 2002 року 
№ 4-рп/2002 та від 11 березня 2011 року № 2-рп/2011, в яких зазначено, що Конституція 
України і закони України гарантують незалежність і недоторканність суддів, а також забо-
роняють вплив на суддів у будь-який спосіб (стаття 126 Конституції України). Проте під-
контрольна парламентська більшість не звернула на це увагу та ухвалила зміни до Закону 
всупереч Конституції та рішенням КСУ.

Практика використання подань до Вищої ради юстиції підтверджує бажання контролю-
вати суддів. І навіть якщо вона не звільняє суддів, подання та його розгляд нагадують судді, 
що він має бути слухняним. В 2011 році спостерігалися подання до Вищої ради юстиції із 
заявами про порушення суддями присяги за ухвалення рішень, які не подобаються проку-
рорам. Так, 7 червня 2011 року заступник Генерального прокурора України Михайло Гав-
рилюк, який є одночасно членом Вищої ради юстиції, звернувся з поданням про звільнення 
суддів апеляційного суду міста Києва Ігоря Мороза, Валерія Лашевича та Людмили Барта-
щук за порушення присяги. А фактично п. Гаврилюк бажав покарати суддів за дотримання 
ними Конституції України та Європейської конвенції про захист прав людини. Ці судді 
прийняли рішення звільнити обвинуваченого з-під варти в зв’язку з відсутністю конкретних 
фактів, що обґрунтовували б підстави подальшого тримання людини за гратами. Таке рі-
шення повністю узгоджується зі статтею 29 Конституції України та статтею 5 Європейської 
Конвенції, які передбачають право на свободу як невід’ємне людське право, з чого випливає, 
що ніхто не повинен доводити, що в нього є підстави перебувати на свободі. Це підтверджує 
і практика Європейського суду, який багато разів повторював, що «існує презумпція на ко-
ристь звільнення», що «до вироку особа має вважатися невинуватою», і що «вона має бути 
звільнена до вироку, як тільки її тримання під вартою стає необґрунтованим». Фактично 
заступник Генерального прокурора звинувачує суддів в тому, що обвинувачення не змогло 
аргументовано довести необхідність утримання людини під вартою. Прокурор в суді не на-
вів жодного конкретного факту на користь такого рішення. Проте намагання прокуратури 
здійснювати тиск на суддів лише через те, що судді не дослухаються до позиції прокуратури, 
є абсолютно неприйнятним. Прокуратура, якій виділені бюджетом шалені кошти на «захист 
прав людини», має спрямувати свою енергію на те, щоб викорінити ті порушення, у тому 
числі і у діяльності судів, які вже встановлені Європейським судом з прав людини, а не на-
магатися карати суддів за намагання зламати порочну практику потурання прокуратурі та за 
вимогливість до органів державної влади, що представляють обвинувачення.

10 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40136
11 Там само.
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Інший гучний приклад — втручання Генеральної прокуратури у діяльність Верховного 
суду. Як повідомило радіо «Свобода» 8 листопада 2011 р.12, п. Гаврилюк звинуватив суддів 
Верховного Суду України у тому, що у 2009–2010 роках вони незаконно змінили 15 небез-
печним злочинцям вироки з довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Народні 
депутати внесли подання про порушення присяги цими суддями. П. Гаврилюк заявив, що 
«незрозуміло, з яких підстав судова палата з кримінальних справ Верховного Суду в по-
рядку виключного провадження переглянула всі ці вироки і з грубим порушенням вимог 
кримінального законодавства змінила їм міру покарання. Після розгляду Вищою радою 
юстиції всі прізвища суддів будуть названі». Він також зазначив, що частину суддів, яких 
підозрюють у вчиненні незаконних дій, уже звільнили з посад за власним бажанням. Проте 
проблема перекваліфікації смертної кари на довічне ув’язнення чи 15 років позбавлення 
волі є складною науковою проблемою. З 2000 року на цю тему велися постійні дискусії, 
погляди правників розділилися. І стверджувати тепер, що судді ВСУ, які переглянули виро-
ки смертної кари і замінили їх на 15 років позбавлення волі, порушили тим самим присягу, 
є, на мою думку, некоректним.

Мали місце також подання про порушення присяги суддями, які ухвалювали рішення 
у справах, що мали виразний політичний характер. Так, 3 серпня 2011 року до Вищої ради 
юстиції надійшло звернення голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка щодо 
порушення норм законодавства суддями цього суду Валентиною Лясковською, Анатолієм 
Кузьміним і Олександром Журавлем під час розгляду питання про зміну запобіжного заходу 
Анатолію Макаренку та Тарасу Шепітьку13. Як відомо, ці судді 5 липня звільнили Мака-
ренка та Шепітька з-під варти, мотивувавши своє рішення позитивними характеристиками 
щодо них, клопотанням поважних осіб щодо їхнього звільнення, поганим станом здоров’я 
Макаренка і наявністю у Шепітька неповнолітніх дітей. При цьому суд заборонив звільне-
ним залишати територію України14. 

Поки буде зберігатися такий інструмент тиску на суддів, говорити всерйоз про судовий 
захист прав людини неможливо.

Слід відзначити ухвалені в 2011 р. зміни до Закону «Про доступ до судових рішень», які 
серйозно звужують Реєстр судових рішень. Частина третя статті 3 цього Закону тепер викла-
дена в такій редакції: «3. Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають 
включенню до Реєстру, затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною 
судовою адміністрацією України».

Жорстокість кримінально-Правової Політики

У 2011 р. ситуація із катуваннями та поганим поводженням в Україні серйозно заго-
стрилася порівняльно з 2010 р. Попри неодноразові масові акції протесту випадки бруталь-
ного поводження із затриманими тривають, незважаючи на проголошену МВС політику 
«нульової терпимості» до порушень закону з боку правоохоронців. За даними соціологіч-
них досліджень на національному рівні (один з його елементів — опитування 3000 рес-
пондентів в Києві, Львові, Харкові, Полтаві та Криму), які були проведені за проектом 
Харківської правозахисної групи за підтримки Європейської Комісії, оціночна кількість 
постраждалих від незаконного насильства в міліції в 2010 р. склала більше 790 тисяч (це 
означає, що у 2010 році кожні 40 секунд в міліції відбувався акт незаконного насильства) 
а в 2011 р. — 980 тисяч. Відомо, що в 2010 році в установах міліції загинула 51 людина 

12 http://www.radiosvoboda.org/content/article/24384064.html
13 http://www.pravda.com.ua/news/2011/11/14/6752479/
14 http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/5/6357873/
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(в 2009 р. — 23 загиблих), а на кінець червня 2011 року до публічної сфери потрапили ві-
домості про 27 загиблих.

Навіть Генеральний прокурор України Віктор Пшонка на розширеному засіданні ко-
легії 21 червня за підсумками роботи органів прокуратури України у І півріччі 2011 року, 
визнав: «Надзвичайно гострою для України є проблема дотримання прав людини у кримі-
нальному судочинстві. Непоодинокі факти катування і тортур на стадії дізнання та досудо-
вого слідства». 

Наведені оцінки кількості постраждалих разюче відрізняються від кількості фактів не-
законного насильства правоохоронців, які потрапили до публічної сфери: жертви бояться 
скаржитися, і ми бачимо тільки верхівку айсберга. Катування і жорстоке поводження най-
частіше залишаються безкарними або, ще гірше, сприймаються як норма. Це призводить 
до збільшення свавілля і безкарності правоохоронних органів з одного боку і посиленню 
почуття незахищеності в усіх — з іншого. 

Росте кількість позбавлених волі, залишається гострою проблема надання їм належної 
медичної допомоги. Смертність в установах Державної пенітенціарної служби зросла за 
першу половину 2011 року на 45% (померла 601 особа, тоді, як за весь 2010 рік — 808), 
кількість суїцидів — на 22%15. Знову загострилася проблема переповненості окремих СІЗО, 
де в деяких камерах в’язні сплять в ліжку по черзі. Так і не були виконані вимоги Євро-
пейського суду з прав людини у справі Харченко проти України щодо зміни законодавства 
про попереднє ув’язнення протягом 6 місяців. Так і не було введене обмеження термінів 
сумарного утримання під вартою під час слідства, ознайомлення зі справою і суду. А при 
тому, що суди направляли на додаткове розслідування приблизно кожну одинадцяту кримі-
нальну справу, нерідкі випадки, коли обвинувачувані роками знаходилися в СІЗО, будучи 
невинуватими, оскільки вирок по їх справі не виносився, а виправдати їх або ж змінити за-
побіжний захід суддя не наважувався. Відповідний сумний рекорд становить 12 років! І так 
мізерна кількість виправдувальних вироків останні два роки ще зменшилася, при цьому 
прокуратура домагається їх скасування в апеляційній інстанції. Ці проблеми мав вирішити 
новий Кримінально-процесуальний кодекс, який обіцяли ухвалити в 2011 році, але проект 
так і не був внесений на розгляд Верховної Ради.

2011 рік відзначився ухваленням низки законів, які порушують права людини, зокрема, 
зміни до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Усі без виклю-
чення зміни зосереджені виключно на розширенні повноважень державних органів у прове-
денні контролю за іноземцями та здійсненні щодо них функцій примусу й покарання. 

Одночасно із запровадженням до законодавства змін, націлених на посилення пра-
вового тиску на іноземців, у 2011 році в Україні був остаточно сформований додатковий 
державний орган реалізації подібної імміграційної політики — Державна міграційна служба. 
На жаль, замість незалежного від МВС, цивільного та прозорого у своїй діяльності органу 
в Україні утворено ще один жандармський орган надзору за іноземцями, своєрідне «дочірнє 
підприємство» МВС.

реакція сусПільства

Для 2011 року було характерним посилення публічних протестних акцій різних груп на-
селення. Хто тільки не протестував проти дій влади — робітники, вчителі, студенти, активіс-
ти екологічних рухів, представники різних політичних сил, пільговики фермери, ветерина-
ри… Загалом, за даними МВС, в країні відбулося протягом 2011 року 160 тисяч протестних 
акцій16. Наскільки вони були результативними? Відстеження реакції влади дає підстави для 

15 http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1314032401
16 http://tvi.ua/ua/watch/author/?prog=698
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висновку, що вона може в кращому разі піти на часткові поступки, але пізніше наполягати-
ме на своєму. Згода піти на чесний діалог із суспільством не спостерігається. А тому можна 
чекати, що протести проти владної політики будуть наростати. За даними соціологічного 
дослідження Центра Разумкова17 частка тих, хто вважає, що в разі значного погіршення 
умов життя потрібно вийти на вулицю з протестом (52%) у грудні 2011 р. була помітно біль-
шою, ніж частка тих, хто дотримується точки зору, що краще терпіти матеріальні труднощі 
заради збереження в країні порядку (23,3%).

Ми знову змушені нагадати про історичний досвід ХХ століття, що політичний ре-
жим, який порушує права людини все більше і більше, приречений на поразку. Стан 
із правами людини та основоположними свободами зміниться на краще тільки за умо-
ви докорінної зміни ставлення керівництва держави до свого головного конституційно-
го обов’язку — утвердження й захисту прав людини. Залишається питанням, чи здатне 
керівництво держави усвідомити це, бодай виходячи з власних егоїстичних інтересів та 
почуття самозбереження.

17 http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=386
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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ1

У 2011 році в результаті опору українського суспільства і ніщивної критики з боку Ради 
Європи, Європейського Союзу, керівництва багатьох західних країн кримінальні пересліду-
вання за політичними мотивами призупинилися. Нових політично обумовлених криміналь-
них справ майже не було, усі політв’язні, окрім декількох колишніх урядовців, були звільнені 
з-під варти. Проте жодна кримінальна справа не була припинена у зв’язку з відсутністю 
події та/або факту злочину, вироки суду в цих справах справляють враження несправедливих 
і незаконних, а позасудові переслідування громадських активістів і учасників протестних 
рухів не вщухали. Порушення свободи мирних зібрань та свободи асоціацій в 2011 році були 
значно більшими, ніж в 2010. У 2010 році було поновлено використання адміністративного 
затримання та засудження за мирні протести, яке не спостерігалося з 2004 року, такі випад-
ки були частими і в 2011 р. Зросла участь Служби безпеки України в кримінальних справах 
проти політиків та політично обумовлених діях проти активістів громадянського суспільства. 

Заміна запобіжного заходу Юлії Тимошенко та Юрію Луценку з підписки про невиїзд 
на утримання під варту не мала жодних законних підстав. Цілком вірогідним буде визнання 
Європейським судом порушення статті 5 Європейської конвенції (право на свободу) від-
носно обох політиків. Судові процеси проти них супроводжувалися значними порушеннями 
права на справедливий суд і демонстрували нехтування принципами верховенства права.

Сім років ув’язнення Юлії Тимошенко за дії, пов’язані із контрактами на постачання 
російського газу, підтверджує політичні мотиви цього кримінального переслідування. Цей 
вирок мав наслідком відторгнення України від євроінтеграційних процесів і руйнацію підва-
лин кримінального права і процесу. Він продемонстрував повну залежність суду від прямого 
втручання виконавчої влади та впливових політичних сил, про залежність від політичних 
міркувань взагалі, від нестримного бажання знайти й покарати когось за те, що життя йде 
не так, як хотілося б, за політичні та економічні негаразди. Виявилося, що українське пра-
восуддя не здатне протистояти нестримному поширенню кримінального закону на сфери, 
які принципово не можуть бути вирішені у кримінально-правовій площині.

Вирок Печерського суду не містить відповіді на дуже суттєві аргументи, які були ви-
сунуті захистом під час розгляду справи, і тим самим порушує право Юлії Тимошенко на 
обґрунтоване рішення, яке передбачене статтею 6 Європейської конвенції з прав людини. 
Зокрема, це такі питання.

Чи сформулювало обвинувачення із достатньою чіткістю, які саме норми, чинні на мо-
мент події, забороняли Прем’єр-міністру України надавати розпорядження, що ставляться 
їй у провину; чи були ці норми сформульовані з такою чіткістю, щоб їх можна було пору-
шити, лише усвідомлюючи протиправність таких дій?

Чи надало обвинувачення достатньо доказів тому, що у разі, якщо б Юлія Тимошенко 
не вчинила інкримінованих їй дій, то ціна на газ залишилася б на рівні 2008 року? Чи нада-
ло обвинувачення докази, що інші фактори не могли призвести до зростання ціни? 

1 Підготовлено Євгеном Захаровим, співголовою ХПГ і членом правління УГСПЛ, та Олександрою 
Матвійчук, Центр громадянських свобод.
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Чи надало обвинувачення достатньо доказів тому, що обставини, які отримали уза-
гальнюючу назву «газової кризи 2009 року», не можна в жодному разі вважати «умовами 
виправданого ризику» у значенні статті 42 Кримінального кодексу?

Чи може бути визнаний доказом обвинувачення переказ чужих слів, тобто переказ твер-
джень особи, яка не була допитана під час судового розгляду, і чи правильно суд першої ін-
станції послався на такі докази? Чи може вважатися належними доказами свідчення особи, 
яку захист не мав можливості допитати під час судового розгляду?

Чи може бути визнана доказом обвинувачення думка, оцінка або припущення свідка, 
який не виступає у якості експерта у процесі, і чи є правильним, що суд першої інстанції 
послався на такі докази?

Чи може бути законним вирок, якщо суд не дослідив істотних доказів, що можуть свід-
чити на користь обвинуваченої?

Без правової відповіді на ці та інші правові питання, вирок щодо Юлії Тимошенко за-
лишиться подією політичного життя, руйнівною для системи кримінального правосуддя, для 
панування права у державі та правової визначеності, позначиться на усій системі управління 
та суспільного життя. Існування такого вироку створить атмосферу, у якій жоден управ-
лінець не буде певним щодо наслідків своїх дій, які не завжди бувають безпомилковими 
й іноді призводять до непередбачуваних або невигідних наслідків.

На рівні управління державою це призведе до паралічу управління через небажання 
будь-кого брати на себе відповідальність, до перетворення державного апарату в зграю, де 
лише симпатія ватажка може захистити члена зграї від відповідальності. Це надає владі без-
прецедентні можливості для вибіркових переслідувань, оскільки залишає лише один критерій, 
що відділяє злочинну поведінку від правомірної — симпатії влади до певних дій та рішень.

На нашу думку, касаційна інстанція, яка має розглядати цю справу, повинна звернути ува-
гу на необхідність надати обґрунтовану відповідь на вищезазначені питання, а також ретельно 
перевірити правильність застосування Печерським судом норм процесуального права.

Кримінальні справи, порушені проти Юрія Луценка, повністю розвалилися в суді. Тіль-
ки один з численних свідків підтвердив свої показання, надані під час попереднього слід-
ства, а покази левової більшості в суді свідчать про невинуватість екс-міністра. Та й самі 
обвинувачення виглядають цілком безглуздими. Дії, які інкримінують Луценку, не є кримі-
нально караними і не можуть взагалі підлягати кримінальному переслідуванню. Вирок Юрія 
Луценка є просто знущанням над правосуддям.

Ризикнемо прогнозувати, що в майбутньому, якщо усі українські судові інстанції зали-
шать в силі вироки Тимошенко і Луценка, то Європейський суд визнає порушення права 
на справедливий суд (стаття 6), що мало місце покарання без вини (стаття 7) і що мотиви 
кримінального переслідування були політичними (стаття 18). Але підтвердження цієї конс-
татації може відбутися тільки за декілька років.

Хроніка справ жертв політичних репресій2 та огляд політичних переслідувань активістів 
громадянського суспільства3 дають загальне уявлення про масштаб та характер політичних 
переслідувань. Якщо дії влади проти політиків широко висвітлювалися в засобах масової 
інформації та Інтернеті, то про конфлікти із владою громадських активістів, журналістів, 
правозахисників, членів неурядових організацій, учасників профспілкових, молодіжних 
і студентських рухів медіа писали значно менше.

За нашими спостереженнями, в 2010–2011 році були піддані різним формам політич-
ного переслідування близько 60 представників громадськості та 11 громадських організацій 
з 17 регіонів країни. Щодо 30 людей були порушені кримінальні справи, у 3 випадках зафік-
соване порушення адміністративних справ, у двох випадках — цивільних справ. Відносно 

2 Євген Захаров, Борис Захаров. Політичні переслідування в сучасній Україні. Див.: http://khpg.org/index.
php?id=1321885956

3 Олександра Матвійчук. Переслідування громадянського суспільства в Україні в 2011 році. Див. http://
khpg.org/index.php?id=1321886708
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однієї людини було винесено рішення про застосування примусових заходів медичного ха-
рактеру. 27 людей зазнали обмеження свободи (арешт, утримання під вартою або ув’язнення) 
на різні терміни, 16 чоловік зазнали фізичного насилля, двоє емігрували. Усі вони зіштовх-
нулися з порушеннями законодавства або непропорційним втручанням держави. 

Випадки політичних переслідувань представників громадянського суспільства можна 
умовно поділити на чотири групи за політичними мотивами держави, які лежали в основі 
таких переслідувань. Це такі мотиви, як:

1) «ідеологічний»;
2) збереження влади через обмеження прав людини;
3) переслідування за суспільну діяльність;
4) погашення протестного потенціалу суспільства.
До першої групи відносяться справи громадських активістів, суспільних діячів та ор-

ганізацій націонал-патріотичного спрямування. Це вже згадані в Доповіді правозахисних 
організацій 2009–2010 рр. справи про відсікання голови погруддю Сталіну, облиття фарбою 
пам’ятника Дзержинського, смаження яєчні на Вічному вогні; це недавні справи, порушені 
за облиття фарбою білбордів із зображенням Президента. Усі справи, за якими вироки 
набули законної сили, закінчилися покаранням без позбавлення волі. Проте кваліфікація 
злочинів в усіх цих справах викликає великі сумніви. 

Виразні ідеологічні мотиви має і справа львівського історика Руслана Забілого про «під-
готовку до розголошення державної таємниці» та вилучення архівних матеріалів понад пів-
столітньої давності. Справа отримала гриф «цілком таємно», Руслан Забілий проходить по 
ній як свідок. З квартальною періодичністю у справі проводяться допити. Але усе це жод-
ним чином не може змінити того факту, що документи з радянськими грифами «секретно» 
та «совершенно секретно», які були вилучені у Забілого, не можуть складати державну таєм-
ницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

До другої групи відносяться випадки, коли з метою збереження влади необґрунтовано 
обмежуються фундаментальні свободи, насамперед, свобода вираження поглядів, свобода 
зібрань та свобода об’єднань (в цих випадках йдеться про порушення статтей 10 та 11 Кон-
венції захисту прав людини та основоположних свобод). Чисельні приклади таких порушень 
наведені у відповідних розділах цієї Доповіді. 

Третя група конфліктів — це переслідування за суспільну діяльність окремих людей та 
громадських організацій. Таких випадків було доволі багато, як відносно правозахисників 
та громадських активістів (Володимир Проскурін, Петро Прокопенко, Андрій Фєдосов, Де-
ментій Бєлий, Дмитро Гройсман, Андрій Бондаренко та інші), так і щодо окремих органі-
зацій, як, наприклад, громадські організації «КЛАС» з міста Алчевськ, «Центр правового 
захисту одеситів» та інші.

До четвертої групи ми віднесли численні випадки, коли влада намагається залякати 
протестувальників (підприємці, чорнобильці, афганці, різноманітні молодіжні групи) і до-
могтися припинення протестів. Якщо дії влади проти «дорослого» протестного електорату 
добре висвітлені та відомі, то погашення протестного потенціалу молоді вивчене та описане 
недостатньо. Це пов’язане із цілим рядом суб’єктивних факторів, зокрема, небажанням 
студентів оприлюднювати та офіційно підтверджувати факти, які мали місце, через власну 
незахищеність перед адміністрацією ВНЗ. 

Підсумовуючи, зазначимо, що подальший розвиток подій в цій сфері залежить від низ-
ки факторів. Хоча політичні репресії призупинилися, їх загроза залишається. За будь-якого 
моменту можливе повернення до репресій проти незгодних, якщо «яструби» у керівництві 
держави будуть вважати, що це їм вигідне, тим більше, що значну частину українців таки на-
лякали. А усвідомлення, що необхідно виправляти власні помилки і повернутися до діалогу 
із суспільством, не спостерігається. Навпаки, домінує схильність до використання сили для 
вирішення проблем. Водночас схоже, що частина влади вже усвідомила: політичні переслі-
дування мають наслідком посилення зовнішнього тиску на державу з боку Заходу і не дося-
гають своєї мети — припинення протестів проти існуючої державної політики і практики.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ:  
2011 — ПОЧАТОК 2012 року.  

ПОТОЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ1

Конституційний процес в Україні в 2011 році мав ознаки спокійного еволюційного 
протікання, проте в стратегічному сенсі він знаходився під впливом висловленої ще на по-
чатку 2010 року першим Президентом України Л. Кравчуком ідеї створення Конституційної 
Асамблеї України, яка мала б спричинитися до суттєвого оновлення українського Основ-
ного Закону. Ініціатива Л. Кравчука була підтримана в 2011 році чинним Президентом Ук-
раїни В. Януковичем, про що засвідчило підписання ним Указу «Питання формування та 
організації діяльності Конституційної Асамблеї» від 25 січня 2012 року, № 31/2012.

Даний крок Президента був зустрінутий громадськістю й експертами неоднозначно, 
оскільки з техніко-юридичної точки зору розробити проект нової Конституції України 
силами 100 членів Конституційної Асамблеї на громадських засадах навряд чи можли-
во. Політична опозиція запідозрила владу в намаганні легітимізувати зусиллями Асамблеї 
конституційне реформування лише в формальному сенсі, а тому відмовилася увійти до 
складу «професійно-громадського» форуму. Проте, на наше переконання, кроки офіцій-
ного Києва в напрямку до оновлення Конституції не варто недооцінювати, адже вони 
є свідченням виправдано критичного ставлення Української держави і суспільства до чин-
ного Основного Закону.

Як зазначив ще у 1996 році нинішній голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Украї-
ни, а тоді київський професор конституційного права В.Шаповал, українська Конституція 
1996 року була розроблена й ухвалена як основний закон держави, а не громадянського суспіль-
ства (як це мало б бути). Тому її регулятивний потенціал від самого початку мав обмежені 
часово-просторові рамки. В якості Основного Закону на транзитний період Конституція 
України виявилися цілком придатною. Проте протягом 16 років свого інтенсивного засто-
сування вона майже вичерпала притаманні їй позитивні регулятивні властивості. Консти-
туція 1996 року була розрахована на посттоталітарну державу й суспільство, але виявилася 
функціонально недосконалою в умовах ширшої політичної свободи, економічного ринку й зрос-
таючої активності громадянського суспільства.

Не дивно, що структурні недоліки Конституції проявилися на рівні поточного правоза-
стосування, прикладом чого можуть служити «резонансні» рішення Конституційного Суду 
України у справах щодо тлумачення статей та положень Основного Закону в 2011 — на 
початку 2012 року. З метою практичної демонстрації зазначеної тези ми обрали характерні 
рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 р.; 26 грудня 2011 р.; 20 січня 
2012 р.; 25 січня 2012 р. Політико-правові коментарі до них завершить підсумковий експер-
тний висновок про стратегію конституційного процесу в Україні.

1 Підготовлено Всеволодом Речицьким, конституційним експертом Харківської правозахисної групи.
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I. Політико-правовий коментар до «Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення поло-
ження частини третьої статті 62 Конституції України» від 20 жовтня 2011 року

Причиною подання Служби безпеки України, як зазначив Конституційний Суд (далі — 
також Суд), було прагнення одержати офіційне тлумачення частини третьої статті 62 Кон-
ституції України 1996 року про те, що «обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 
одержаних незаконним шляхом».

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначеного положення суб’єкт права 
на конституційне подання обґрунтовував неоднозначною судовою практикою щодо оцінки 
допустимості доказів у кримінальних справах. На його думку, подані будь-якою особою 
відповідно до частини другої статті 66 Кримінально-процесуального кодексу докази не від-
повідають вимогам допустимості, якщо вони одержані з порушеннями, які є пов’язаними 
з незаконним обмеженням основоположних прав і свобод людини, а також з порушеннями, 
які настали внаслідок діяльності, що має формальні ознаки оперативно-розшукових дій, 
але здійснювалась особами, які не були на це офіційно уповноважені. На думку суб’єкту 
подання, органи дізнання, досудового слідства та суду, а також їх посадові особи не мають 
права визнавати фактичні дані доказами у кримінальній справі, якщо вони були одержані 
незаконним шляхом в розумінні положень частини третьої статті 62 Конституції України.

Розглянувши подання, Конституційний Суд України дійшов висновку про те, що зби-
рання, перевірка та оцінка доказів можливі лише в порядку, детально передбаченому зако-
ном. Відповідно до статті 65 Кримінально-процесуального кодексу доказами в кримінальній 
справі є фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, 
слідчий і суд встановлює наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність 
особи, яка вчинила це діяння та інші обставини, що мають значення для вирішення справи. 
Ці дані встановлюються показаннями свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, 
висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами 
з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами опера-
тивно-розшукових заходів та іншими документами. При цьому перелік суб’єктів, які можуть 
подавати докази, має визначатися у спеціальному законодавстві.

Крім того, як зазначив Суд, визнаватися допустимими і використовуватися як докази 
в кримінальній справі можуть тільки ті фактичні дані, які було одержано у відповідності до ви-
мог кримінально-процесуального закону. Тому перевірку доказів на їх допустимість слід вва-
жати гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі, 
а також засобом, що сприяє ухваленню законного і справедливого рішення у справі. Аналіз 
положення частини третьої статті 62 Конституції України про те, що «обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом», дав підстави Судові для виснов-
ку, що обвинувачення у вчиненні злочину не може бути обґрунтоване фактичними даними, 
одержаними в незаконний спосіб, а саме: 1) з порушенням конституційних прав і свобод людини 
і громадянина; 2) з порушенням встановлених законом норм щодо порядку, засобів та джерел 
отримання фактичних даних спеціально не уповноваженою на оперативно розшукові дії особою.

Суд наголосив на тому, що оперативно-розшукові заходи можуть проводитися виключ-
но визначеними в законі державними органами та їх посадовими особами, які зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України (частина друга статті 19 Основного Закону України). Тобто проведення 
оперативно-розшукових заходів або використання засобів для отримання фактичних да-
них повинно відбуватися виключно з дотриманням прав і свобод людини і громадянина, 
у прямо передбачених законом випадках, а також у відповідному процесуальному порядку 
й лише тими особами чи підрозділами, які спеціально уповноважені здійснювати оператив-
но-розшукову діяльність. Порушення особами, уповноваженими здійснювати оперативно-
розшукову діяльність, вимог законів України при одержанні фактичних даних, слід вважати 
підставою для визнання зібраних у такий спосіб доказів недопустимими. З останньою кон-
статацією важко не погодитись.
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З іншого боку, Конституційний Суд зазначив, що фактичні дані про скоєння злочину 
чи підготовку до нього можуть бути одержані не лише в результаті оперативно-розшукової 
діяльності спеціально уповноважених на неї осіб, але й випадково чи цілеспрямовано зафік-
совані фізичними особами, які здійснювали приватні фото-, кіно-, відео-, звукозаписи. При 
цьому, як підкреслив Суд, при оцінюванні в якості доказів у кримінальній справі фактичних 
даних, що містять в собі інформацію про скоєння злочину чи підготовку до нього, необхід-
но враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій приватних фізич-
них чи юридичних осіб, а також мету фіксування ними зазначених даних.

У результаті Суд дійшов принципового висновку про те, що подані будь-якою фізичною 
чи юридичною особою речі або документи (фактичні дані) не відповідають вимогам допусти-
мості доказів, якщо вони були одержані з порушенням прав і основоположних свобод людини 
і громадянина або якщо вони були одержані внаслідок цілеспрямованих оперативно-розшукових 
дій, на які дані особи не були офіційно уповноважені. Тобто Конституційний Суд висловив 
своє переконання в тому, що положення статті 62 Конституції України про те, що «обви-
нувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом» слід розуміти 
так, що обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержа-
них: 1) в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених осіб, але з порушенням 
ними конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина; 2) з порушенням проце-
суального порядку їх збирання, встановленого законом); 3) шляхом вчинення цілеспрямованих 
оперативно-розшукових заходів приватними (не уповноваженими на подібні дії) особами.

В резолютивній частині Рішення Суд, керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 63, 65, 67, 69, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України» 
повторив, що одержання доказів у кримінальній справі в результаті здійснення оперативно-
розшукової діяльності не може бути вчинене незаконним шляхом, а обвинувачення у вчиненні 
злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-
розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання нею конституційних по-
ложень або з порушенням порядку, встановленого законом. Крім того, не можуть вважатися 
доказами у кримінальній справі фактичні дані, одержані шляхом вчинення цілеспрямованих дій 
щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

Останні слова в Рішенні Суду правозахисна спільнота розцінила як безпосередньо при-
свячені майорові держбезпеки М.Мельниченкові, оскільки саме його дії відповідають поняттю 
аматорських оперативно-розшукових заходів (таємна фіксація розмов на електронний запису-
вач, несанкціоноване встановлення апаратури звукозапису в кабінеті Президента України тощо), 
вчинених технічно компетентною, але спеціально не уповноваженою на це законом особою.

У результаті, Конституційний Суд створив юридичний механізм боротьби з усіма — ре-
альними й лише потенційно можливими «мельниченками». Він суттєво полегшив роботу ад-
вокатів на процесах, де у ролі звинувачених могли б виступати високопосадові особи, яких 
і без того «голими руками не візьмеш». Думається, однак, що суворо обстоюючи закон-
ність, Суд став на захист більшою мірою абстрактного принципу, ніж реальних інтересів 
громадянського суспільства. Уявімо собі на мить ситуацію: порядна людина сидить у сквері 
й бачить, як жінка залишає біля входу в банк, установу чи офіс коляску з немовлям. Потім ця 
ж людина бачить, що до коляски підходить чоловік, який намагається витягнути з неї дитину, 
щоб перекласти її в багажник свого авто… Якщо при цьому наш спостерігач почне записувати 
побачене на відео (телефон тощо), то він (за визначенням Конституційного Суду) цілеспрямо-
вано вчинятиме оперативно розшукові дії, на які не був уповноважений. Тому його запис не буде 
долучений в якості доказу по страві...

Тобто Суд виписав надто «ідеальну», доведену до «логічного абсурду», «клінічно чисту» 
й тому нереалістичну модель аматорської боротьби із злочинністю в Україні: щойно особа 
побачить чи почує, що якийсь VIP вчиняє злочин, вона повинна припинити слухати (диви-
тися в бік) злочинця, подзвонити до прокуратури, СБУ чи міліції, назвати себе і свою адресу, 
а потім викласти суть справи… В подальшому ситуативний (бо цілеспрямованість, на думку 
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Суду, лише шкодить) борець-волонтер із злочинністю має мирно чекати повістки в райвідділ 
МВС, прокуратуру чи суд. Що ж, корисне Рішення для країни, в якій сотні тисяч громадян 
були винищені представниками державної влади взагалі без слідства і суду. 

З процесуальної точки зору рішення Конституційного Суду є приблизно таким: пере-
слідувати злочинність необхідно у настільки суворій відповідності до закону, що це робить 
дане правило «злочинним». Невипадково філософ Г.Спенсер вважав злочинним будь-який 
закон, що перевищує моральні вимоги до пересічного індивіда. З політичної точки зору 
Рішення Суду є компліментарним до Л.Кучми. В етичному сенсі воно є інфантильним, 
чорно-білим, утопічним і погано узгодженим з вимогами здорового глузду…

II. Політико-правовий коментар до «Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіцій-
ного тлумачення положень частини першої, другої статті 32, частини другої, третьої 
статті 34 Конституції України» від 20 січня 2012 року

З юридичної точки зору зазначене рішення є відносно простим. Конституційний Суд 
України вдався до простого прийому «політичного силогізму». Спочатку він розглянув стан 
захищеності приватної інформації про особу пересічного українського громадянина за ук-
раїнським (конституційним) законодавством. Потім зробив висновок про те, що посадові 
та службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування є різновидом саме 
таких — пересічних українських громадян. Далі вже було зовсім просто: якщо посадові осо-
би — це те саме, що й не посадові, то у них має бути такий самий рівень захисту приватного 
життя від зовнішнього втручання, як і у пересічних громадян. Зовні все цілком гладенько.

Чому даний силогізм можна вважати «політичним»? Тому, що саме в політичному сенсі 
він є припустимим. Він — прояв українського політичного «лукавства». В юридичному ж 
сенсі такий «силогізм» є, очевидно, неприйнятним. Посадові та службові особи мають від-
мінний від пересічних громадян рівень захисту від зовнішнього інформаційного втручання. 
Мають, але десь… в Європі, на Заході. В Україні ж вони… «просто люди». Принаймні саме 
до такої думки схиляє нас високоповажний Конституційний Суд.

Зокрема, у своєму рішенні Суд пише: «Системний аналіз положень частини першої, 
другої статті 24, частини першої статті 32 Конституції України дає підстави <…> вважати, 
що реалізація права на недоторканність особистого і сімейного життя гарантується кожній 
особі незалежно від статі, політичних, майнових, соціальних, мовних та інших ознак, а та-
кож статусу публічної особи, зокрема державного службовця, державного чи громадського 
діяча, який відіграє певну роль у політичній, економічній, соціальній, культурній або іншій сфері 
державного та суспільного життя» (виділено мною — В. Р.). Але ж насправді в частині 
другій статті 24 Конституції України нічого подібного не говориться. Процитуємо її повніс-
тю: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками».

Тобто Конституційний Суд України вдався до неприпустимо розширеного тлумачення 
принципу заборони дискримінації, добре відомого європейському законодавству. Що ж, 
типова слов’янська хитрість, як сказав би свого часу маркіз А. де Кюстін.

Насправді ж при офіційному тлумаченні частини першої, другої ст. 32, частин другої, тре-
тьої ст. 34 Конституції України в аспекті таких питань: що слід розуміти під інформацією про 
особисте і сімейне життя посадових і службових осіб (чи належить така інформація до кон-
фіденційної інформації про особу), чи є збирання, зберігання, використання та поширення 
інформації про публічну особу втручанням в її особисте і сімейне життя (що забороняється, 
крім передбачених Конституцією України випадків) необхідно було взяти до уваги таке:

1. При тлумаченні вищевказаних конституційних статей слід виходити, перш за все, із за-
гального призначення конституції як джерела, що забезпечує в Україні дію принципу верховенс-
тва права. Це передбачає розуміння того, що конституція у правовій формі закріплює лібераль-
но-демократичний політичний режим, що — в більшості випадків — призводить до підвищеного 
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рівня соціальної динаміки. Сучасна правова наука розглядає конституцію як функціонально 
особливий закон — правове забезпечення інтересів громадянського суспільства в цілому.

2. Сучасна конституція передбачає забезпечення індивідуальної свободи, виборності 
керманичів та права народу контролювати хід державних і громадських справ. У розгорну-
тому вигляді це означає усвідомлення всіма суб’єктами правозастосування того, що полі-
тична влада повинна діяти у суворій відповідності до універсальних органічних принципів, 
і що державних та самоврядних керівників мають свідомо обирати громадяни, аби вони здій-
снювали те, що вважає правильним народ, а не те, чого можуть хотіти вони самі.

3. Однією з головних ідей, на яку спирається конституціоналізм, є ідея про те, що де-
ржавна влада має діяти лише в межах, визначених і дозволених їй вільними громадянами. 
Саме тому конституцію прийнято вважати головним правовим документом не стільки де-
ржави, скільки громадянського суспільства, вільної громадськості як такої. В умовах консти-
туціоналізму не держава повинна навчати громадян належній поведінці, а громадяни мають 
вказувати державі на корисне для них спрямування її діяльності. У противному випадку гро-
мадяни ризикували б отримати під виглядом конституції лише засіб пониження стандартів 
їх громадянської — політичної та особистої — свободи.

4. Сучасна конституція дбає про те, щоб держава у своїй діяльності надмірно не обме-
жувала громадян навіть тоді, коли це стосується питань національної безпеки. Адже в умо-
вах демократії та верховенства права потужним чинником процвітання громадянського сус-
пільства і окремих його членів є гарантування їм політичної та інформаційної свободи, 
яка вважається природною — органічно невід’ємною в розумінні Д. Локка. Таким чином, 
новітні конституційні стандарти автоматично передбачають захист свободи одержання та 
поширення інформації, свободи думки та слова.

5. Фактично всі конституційні приписи мають оцінюватися в якості основоположних, 
стратегічних правил існування вільного суспільства. Зокрема, зірка політичної філософії 
ХХ ст. Дж. Ролз вбачав у конституції зібрання правил справедливої процедури, форму ін-
корпорації свобод, за допомогою яких громадяни мають можливість повноцінно здійснюва-
ти своє життєве призначення. При цьому найважливішим з конституційних завдань він вва-
жав закріплення й гарантування інтелектуальної свободи як передумови політичної зрілості 
суспільства, фактор його самоусвідомлення.

6. Нині практично всі дослідники конституціоналізму визнають, що найголовнішим 
призначенням конституції є обмеження державної влади, що передбачає встановлення про-
зорих і зрозумілих принципів будь-якої владної діяльності. Тобто конституціоналізм — це 
пряме заперечення репресивності у взаємовідносинах громадянського суспільства й держа-
ви. При цьому свобода думки, слова, вільного одержання і поширення інформації логічно 
потрапляє в правовий простір, звільнений від політичного чи адміністративного контролю. 
Очевидно, що вільний пошук і поширення інформації є гарантіями свободи думки, совісті, 
слова, преси і ЗМІ в цілому.

7. Вільне поширення інформації передбачає свободу пошуку інформації та свободу 
її використання. Очевидно, що при цьому існують певні обмеження стосовно юридичного 
статусу суб’єктів та об’єктів інформаційної діяльності. Зокрема, правовому захистові під-
лягають конфіденційна і таємна інформація. Дані категорії інформації мають передбачений 
чинним законодавством особливий правовий режим, що є самоочевидним.

8. Проблема, однак, полягає в тому, що конфіденційна інформація — це лише частина 
інформації з обмеженим доступом, а інформація з обмеженим доступом може бути пошире-
на, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу і право громад-
ськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення (частина перша 
ст. 29 Закону України «Про інформацію»). 

9. Крім того, до категорії інформації з обмеженим доступом не може бути віднесена 
інформація про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб (п. 4, п. 5 
частини четвертої ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Якщо ж врахувати, що незакон-



гроМАДсьКА оцІнКА ДЕрЖАВної ПоЛІТиКи В сФЕрІ ПрАВ ЛюДини

��

ні дії посадових і службових осіб можуть бути вчинені також у сфері приватного і сімейного 
життя, то звідси випливає, що сфера privacy посадових та службових осіб органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування не є абсолютно захищеною від зовнішнього інформа-
ційного вторгнення. Наприклад, самоочевидним є те, що українські виборці мають право знати 
про кримінальні, сексуально-маніакальні або тиранічні схильності своїх потенційних обранців.

10. Крім того, не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи 
осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в ор-
ганах влади; обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самовря-
дування першої та другої категорії (частина шоста ст. 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»). 

11. Слід також зазначити, що в сфері юрисдикції Європейського суду з прав людини вже 
давно діє принцип, за яким обсяг інформації про публічну особу, доступ до якої обмежуєть-
ся, має бути значно меншим, ніж обсяг інформації про приватну особу (Lingens c. Austrische, 
1986). У даному випадку Європейський Суд зазначив, що публічні фігури мають виявляти 
суттєво більше терпимості до проявів зацікавленості стосовно різних аспектів їхнього жит-
тя з боку журналістів і суспільства в цілому.

Більше того, подібний підхід не є виключно європейським. Зокрема, як вказується 
у ст. 32 Конституції ПАР (1996) кожен має право доступу до будь-якої інформації, якою володіє 
держава, а також до будь-якої інформації, якою володіє будь-яка інша особа, якщо ця інформа-
ція є необхідною для реалізації та захисту будь-яких суб’єктивних громадянських прав (пункти 
«а» та «в» частини першої ст. 32). Таким чином, одним із найважливіших прав, передбачених 
сучасною Конституцією ПАР, є право вільного доступу до будь-якої інформації, що походить від 
держави чи окремих осіб і необхідна для захисту чи здійснення громадянських прав і свобод.

Якщо зважити на ту обставину, що громадянські права охоплюють собою права осо-
бисті та політичні, то стає зрозумілим широкій діапазон регулятивного потенціалу даної 
статті. Адже для реалізації своїх виборчих прав кожен свідомий своєї мети громадянин має 
право й повинен знати якнайбільше про суттєві обставини життя особи, яка є кандидатом 
у депутати, мери, судді, президенти тощо.

Загалом, принцип прозорості, відкритості обставин життя (у тому числі приватного) 
публічних осіб є сьогодні універсальним. Наприклад, як свідчить параграф 6 ст. 39 Конс-
титуції Бразилії (1988), виконавча, законодавча та судова влади мають щороку публікувати 
обсяги грошових виплат і винагород для всіх публічних посад і постів. 

Відомо також, що розміри зарплат та інших винагород суддів Верховного Суду США (на 
відміну від розміру зарплат суддів Верховного та Конституційного Суду України), сена-
торів, членів палати представників конгресу США, а також президента Сполучених Штатів 
є у вільному доступі й регулярно поновлюються на офіційних державних сайтах в Інтернеті.

12. У своєму рішенні по справі Weber c. Suisse (1990) Європейський Суд з прав людини 
звернув свою увагу також на ту обставину, що не існує потреби у запобіганні розголошенню 
приватної інформації, якщо вона набула рис публічності і, відтак, втратила свій конфіденцій-
ний характер. У свою чергу, в рішенні по справі Leander c. Suede (1987) Європейський Суд 
звернув увагу на ту обставину, що право на вільне одержання інформації забороняє, в своїй 
основі, державі обмежувати громадян в одержанні інформації, яку інші особи (наприклад, 
журналісти тощо — В. Р.) прагнуть або можуть хотіти їм надати.

13. Що ж стосується американського досвіду, то в рішенні Верховного Суду США по 
справі Hustler Magazine v. Falwell (1988) суд постановив, що надмірна й перебільшена увага 
преси до життя публічних фігур не може бути покладена в основу позовів щодо відшкодування 
моральних збитків, за винятком випадків, коли така інформація містила б в собі очевидно 
брехливі свідчення про факти, а її публікація була вчинена із прямим «злим умислом». Загалом, 
американський захист приватного життя публічних осіб здійснюється нині з суттєвими за-
стереженнями.

Зокрема, у 1972 році Верховний Суд США застановив, що якщо «мисливців за новина-
ми» не захистити від судових переслідувань, то журналістика швидко перетвориться на без-
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змістовне заняття. Наприклад, сучасні американські закони не звільняють журналістів від 
відповідальності за вторгнення в приватне володіння публічної особи, проте вважається, що 
покарання за дії подібного роду в жодному випадку не повинні підривати існуючу в країні 
атмосферу свободи слова й преси.

14. Що ж стосується України, то тут варто зазначите ще й таке. Українська держава 
є посттоталітарною державою, а тому підвищено вразливою до рецидивів будь-яких квазі-
цензурних обмежень стосовно свободи інформації, думки і слова. Крім того, не можна 
ігнорувати й тієї обставини, що обрання владних фігур населенням здійснюється за принципом 
висловлення особистої симпатії/антипатії людей до існуючого кандидата/кандидатів. А якщо 
це так, то цілком зрозумілим є право громадськості мати про публічних осіб суттєво більше 
інформації, ніж це передбачається традиційними міркуваннями щодо захисту їх інформацій-
ного privacy.

Загалом, у своєму рішенні Конституційний Суд України не так прислужився офіційній 
владі, як підкинув ще одне сухе полінце в багаття дискусії про її неетичність і недемокра-
тичність. В Україні давно існує критична маса інтелігентних, освічених людей, яка вміє роз-
пізнавати й викривати юридичне маніпулювання й відрізняти букву закону (українського 
і європейського) від його ж правового змісту. Можна собі уявити, що єдиним громадським 
висновком з подібного прецеденту стане лише подальше падіння владних (вже майже елек-
торальних) рейтингів. Сумнівна послуга з огляду на календар виборів до Верховної Ради 
України… Крім того, в черговий раз постає сакраментальне питання: на захисті чиїх пріо-
ритетів стоїть Конституційний Суд України? Класична (з точки зору доктрини органічного 
конституціоналізму) відповідь: на захисті інтересів громадянського суспільства. Відповідь ре-
альна й прагматична: на захисті інтересів правлячої еліти, політичного істеблішменту.

III. Політико-правовий коментар до «Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів Ук-
раїни і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (кон-
ституційності) пункту 4 Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2011 рік» від 26 грудня 2011 року

Предметом подання в даному випадку було переконання народних депутатів України 
в тому, що реалізоване пунктом 4 розділу VII «Прикінцевих положень» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2011 рік» обмеження у здійсненні статей 39, 50, 51, 52, 
54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», 
статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» є неконституційним. Адже, як 
свідчать «прикінцеві положення», вищезазначені норми мають застосовуватися в порядку 
і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з фінансового ресурсу бюдже-
ту Пенсійного фонду України на 2011 рік.

На думку народних депутатів, Верховна Рада України надала Кабінетові Міністрів Ук-
раїни право визначати порядок та розміри соціальних виплат, передбачених названими 
законами, змінювати розміри соціальних виплат залежно від наявного фінансового ресурсу 
Пенсійного фонду України на 2011 рік, чим обмежила конституційні права громадян на 
соціальний захист.

У Рішенні по справі Конституційний Суд України дійшов висновку про те, що «перед-
бачені законами соціально-економічні права не є абсолютними». Тому механізм реалізації даних 
прав може бути змінений державою через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 
пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства. 
Крім того, подібні заходи «можуть бути обумовлені необхідністю запобігання чи усунення ре-
альних загроз економічній безпеці України», що є найважливішою функцією держави.

Як зазначив Конституційний Суд, «принцип збалансованості бюджету» є визначаль-
ним поряд з принципами справедливості та пропорційності (розмірності) у діяльності ор-
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ганів державної влади, зокрема, в процесі підготовки, прийняття та виконання Державного 
бюджету на поточний рік. Тому пункт 4 розділу VII «Прикінцевих положень» встановлює 
цілком прийнятний, з конституційної точки зору, механізм реалізації законів України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших осіб».

На побутовому рівні це означає, що визначений законами розмір соціальних виплат 
в Україні має здійснюватися в межах реальних можливостей Державного бюджету Ук-
раїни на поточний рік. Більші надходження до бюджету означатимуть більші соціальні 
виплати, менші надходження — менші виплати. З економічної точки зору все це вигля-
дає цілком обґрунтованим та закономірним. З логічної — також не викликає суттєвих 
застережень. Проте в юридичному плані дане протиріччя залишається, строго кажучи, 
нерозв’язним.

Справа в тому, що соціально-економічні права в чинній Конституції України «від-
форматовано» не за моделлю Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні 
права 1966 року, де вони виступають як права-принципи, права-орієнтири чи права-про-
грами, а за моделлю соціально-економічних прав типової соціалістичної конституції мало 
не сталінського типу.

Як зазначається в статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні 
права 1966 року, «кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується в індивіду-
альному порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема, в еконо-
мічній і технічній галузях, вжити в максимальних межах наявних ресурсів заходи для того, 
щоб забезпечити поступово повне здійснення передбачених у Пакті прав усіма належними 
способами, включаючи вжиття законодавчих заходів». Очевидно, що якби Конституція Ук-
раїни 1996 року містила в собі саме такі формулювання, то Рішення Конституційного Суду 
України від 20 грудня 2011 року ідеально розтлумачувало б її зміст.

Проте насправді соціально-економічні права в Конституції України сформульовано 
беззастережно імперативно. Вони ніяк не кореспондуються з наявними фінансово-ма-
теріальними ресурсами держави і мають виконуватися в повному обсязі безпосередньо на 
основі конституційних приписів, які мають найвищу юридичну силу, є невідчужуваними, 
непорушними й допускають прямий захист в суді (стаття 8, 9, 21 Конституції України 
1996 року). Тобто Конституційний Суд України вкотре став заручником політичної утопії, 
яка не має перспектив на виживання, але все ще залишається в статусі Основного Закону 
великої європейської держави. Допоки цей стан не буде радикально змінений, антиномії 
конституційного рівня залишатимуться в Україні автоматично запрограмованими.

Цікаво, що окремі формулювання Рішення Конституційного Суду є підсвідомо прово-
каційними, подразливими, незручними для українського держапарату. Наприклад, у Рішен-
ні згадується принцип «пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інте-
ресів усього суспільства». Прочитавши це, хочеться запитати у авторів чинного Державного 
бюджету України: чому у нас вилка бюджетних зарплат становить 1 : 40 в той час як в США 
вона дорівнює 1 : 5, а в Західній Європі 1 : 4? Чому в Україні, де нібито панує принцип «про-
порційного перерозподілу», парламентарій одержує заробітну плату, яка в 6-8 разів перевищує 
зарплату хірурга вищої категорії, в той час як в Німеччині зарплата парламентарія є у півто-
ра рази меншою від зарплати такого ж хірурга?

Не ясно також, чому згідно із засадами пропорційності зарплата українського народно-
го депутата або міністра є у 5–6 разів більшою, ніж зарплата університетського професора 
й чому фешенебельні квартири безкоштовно одержують працівники Верховного і Консти-
туційного Суду, а також Генеральної прокуратури України, хоча на основі статті 47 Конс-
титуції України безкоштовне житло в країні мають одержувати лише «громадяни, які потре-
бують соціального захисту»? Втім, тема соціально-економічних прав та пов’язаних із ними 
соціальних виплат була невдовзі продовжена Конституційним Судом в Рішенні від 25 січня 
2012 року.
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IV. Політико-правовий коментар до «Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлу-
мачення положень статті 1, частини першої, другої, третьої статті 95, частини другої 
статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої стат-
ті 129 Конституції України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції 
України» від 25 січня 2012 року

Юридична суть цього добре відомого українській спільноті Рішення зводиться до на-
ступного. Як визнав Конституційний Суд, «Кабінет Міністрів України регулює порядок та 
розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюд-
жету України». Крім того, «суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян 
керуються принципом законності», що передбачає «застосування судами України законів 
України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у ме-
жах його компетенції». Як зазначив Суд, діяльність Кабінету Міністрів України повинна 
виходити із засад «фінансових можливостей держави, яка зобов’язана справедливо і неупе-
реджено розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та 
прагнути до збалансованості бюджету України». 

На практиці це означає, що державне забезпечення соціального захисту громадян має 
здійснюватися в межах запланованих бюджетних витрат, причому в тому випадку, коли 
чинне законодавство України передбачає більший розмір соціальних видатків (виплат), ніж це 
може дозволити собі поточний Державний бюджет, реальний розмір виплат має визначатися 
не законодавством чи судовими рішення на його основі, а реальними можливостями Державного 
бюджету, простіше кажучи, планом фінансових витрат і надходжень Української держави.

На перший погляд, дане рішення будується на засадах здорового глузду, бо кожній лю-
дині відомо, що «треба жити по кишені», «не варто жити в кредит» тощо, проте цей реаліс-
тичний підхід викликав низку «окремих думок» в Конституційному Суді України. Зокрема, 
судове Рішення супроводжують «окремі думки» суддів В. Шишкіна, Д. Лилака, П. Стецюка 
та М. Маркуш.

Так, суддя В. Шишкін критикує вузькість «філософії» рішення Суду, його «безмежне 
теоретизування», некоректність використання Судом зарубіжних прецедентів (практики 
Європейського суду з прав людини) тощо.

Д. Лилак констатує неповноту відповідей Конституційного Суду на поставленні запи-
тання, помилковість переконання Суду в тому, що неможливість фінансового забезпечення 
соціально-економічних прав та необхідність запобігати «загрозам економічній безпеці Ук-
раїни» мають призводити до «зміни механізму нарахування соціальних виплат та допомо-
ги». Як зазначає суддя Д. Лилак, здійснення права громадян на соціальний захист підлягає 
обмеженню лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Суддя П. Стецюк вважає, що своїм тлумаченням Конституційний Суд «зробив спро-
бу прирівняти Кабінет Міністрів України до статусу законодавчого органу, фактично 
зобов’язавши суди загальної юрисдикції при розгляді соціальних справ безпосередньо за-
стосовувати положення підзаконних актів Уряду України, незважаючи на закони як такі».

На думку судді М. Маркуш, Конституційний Суд помилився, визнавши своїм рішен-
ням можливість «коригування соціальних законів підзаконними нормативними актами шляхом 
врегулювання… розмірів [соціальних] виплат у бік зменшення», що є насправді «скасуванням 
або звуженням соціальних прав і гарантій, отже, порушенням визначеної Конституцією 
України процедури внесення змін до законів». Як узагальнює ситуацію суддя М. Маркуш, 
«відповідно до статей 1, 3 Конституції України держава не може довільно відмовлятися від 
взятих на себе фінансових зобов’язань, передбачених законами». 

Ознайомившись з вищезазначеним, важко не помітити, що судді, які вдалися до напи-
сання «окремої думки», зробили це в межах своїх статусних можливостей. Їх критика є про-
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фесійною, аргументованою та деталізованою, але водночас це типова критика зв’язаних 
присягою суддів. Тобто, на відміну від академічної спільноти, судді Конституційного Суду 
в своїй професійній якості можуть сприймати чинну Конституцію України лише в пози-
тивному плані. Для них вона не просто літературний документ, а правовий ідеал, джерело 
справедливості, втілення розуму й найкращих сподівань Українського народу.

Так і має бути, бо якщо суддя не вірить в закон, на основі якого він ухвалює рішення, 
то чого варте його суддівське переконання? Для суспільного загалу слова суду — це слова 
самого закону, права… З іншого боку, ідеальних законів і конституцій не існує. Будь-який 
закон — це лише витвір людської уяви і думки, стислий виклад практичного досвіду, вті-
лення людських сподівань на майбутнє. 

Якщо подивитися саме з такої точки зору на Конституцію України, то важко не поміти-
ти її суперечливого характеру, що й проявилося в ділянці соціально-економічних прав. Кон-
ституція України має типовий набір соціально-економічних («позитивних» — мовою науки) 
прав і свобод, реалізація яких розрахована не на вільний ринок, капіталізм і свободу, а на плано-
ву економіку, державну власність і розподільчу економічну систему. Сказати про це відверто 
конституційні судді в силу свого посадового становища не можуть, а мирно жити з таким 
набором патерналістських прав і свобод українському суспільству надалі не випадає.

Йдеться про парадокс не правового, а вищого рівня. Соціалістичні суспільства готові 
поділитися зі своїми громадянами всім, що вони мають, але за логікою власного еконо-
мічного побутування не можуть виробляти, бо не мають для цього адекватної мотивації, 
стимулювання. Навпаки, ринкові суспільства (США, Великобританія, Канада) виробляють 
і заробляють багато, але мало що «дарують» своїм членам поза ринком. Найчастіше вони 
взагалі не визнають і не передбачають соціально-економічних прав в якості подарунків де-
ржави. Що ж стосується України, то її конституційна система в ділянці економічних прав 
є соціалістичною, в ділянці ринку — вульгарно-капіталістичною, в ділянці політики — ли-
цемірно-демагогічною. Спробуй-но за таких обставин забезпечити соціальні виплати на 
рівні утопічних стандартів.

Відтак, виникає системне протиріччя. Конституція гарантує нереальні блага, а еконо-
мічна система ці блага нездатна виробляти і розподіляти. На папері Українська держава ма-
лює шоколадні торти, а в коморі має лише сухарі в дірявому мішку. Очевидно, що платити 
людям більше грошей, ніж їх надходить до Державного бюджету, можна лише за рахунок 
запозичень або емісії. Емісія веде прямою дорогою до інфляції, інфляція — до соціальної 
нестабільності й революції, революція — до диктатури, якої ніхто не хоче.

Журналісти і юристи молодшої генерації це розуміють, але продовжують ганити Кон-
ституційний Суд за те, що він відібрав у народу належне йому за законом… Трагікомічна 
ситуація — якась турецька чи латиноамериканська… Втім, якщо українське життя не зазнає 
ближчим часом реформування, Конституційний Суд й надалі вироблятиме юридичні паліа-
тиви. Це класична закономірність: негаразди Основного Закону має виправляти Суд. Суд 
буде ухвалювати алогічні рішення, які дозволятимуть «соціалістичним» правам виживати 
в умовах хаосу капіталістичних пріоритетів...

Той факт, що Україна мусить змінитися, доводить сама повсякденність. Не випадково 
в Україні йдеться про Конституційну Асамблею та оновлення Основного Закону. Отже, 
наостанок маємо питання майже філософського рівня. Йдеться про готовність України до 
вибору оновлених конституційних засад.

V. Узагальнення

Прогрес України за два десятиріччя її незалежного розвитку виявився несподівано 
скромним. Якщо керуватися стандартами ООН, то 78% населення України й далі живе за 
межею бідності. За рівнем запобігання корупції Україна посідає 134 місце зі 180, за про-
стотою сплати податків — 181 із 183, за зручністю оформлення дозвільної документації на 
будівництво — 179 із 183 наявних рейтингових позицій у світі. Крім того, 2010 року Україна 
посіла передостаннє місце в Європі за рівнем добробуту своїх громадян. Річний прибуток 
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українця в середньому становить 2,7 тисяч доларів США (для порівняння: у Польщі — 28,6, 
у Росії — 10, у Білорусі — 6 тис. доларів на людину.) Для України вихід із соціалізму вия-
вився набагато важчим, ніж це обіцяло прогнозування.

Така наївність в очікуваннях і оцінках не могла не відбитися на конституційному рів-
ні: ухвалений 1996 року Основний Закон виявився так само еклектичним, популістським і 
«легковажним», як і тодішні настрої політичної еліти. Що далі, то ліпше розуміємо: розроб-
ники Конституції пішли шляхом копіювання наявних нормативних зразків. Експерти та 
законодавці або не усвідомлювали глибинного значення й мети запозичених норм та інс-
титутів, або, розуміючи їхній зміст, не переймалися способом їх практичного здійснення. 
В підсумку це спричинило відверті курйози. Зокрема, Конституція 1996 року:

1) плутається у поняттях українська нація та Український народ (Преамбула, ст. 11);
2) закріплює відповідальність перед Богом «корпоративного суб’єкта» — Верховної 

Ради України (Преамбула);
3) визнає за найвищу соціальну цінність життя окремої людини (частина перша ст. 3) — 

це, в умовах прямої дії конституційних норм (частина третя ст. 8 Конституції Ук-
раїни), змушує суспільство й суд погодитися з відмовою солдата йти в бій навіть 
під час війни: все, що йому доведеться захищати в бою, — свобода, незалежність, 
територіальна цілісність, суверенітет країни тощо, — важить, відповідно до Конс-
титуції, менше, ніж його життя;

4) забороняє будь-яке насильство над дитиною (частина друга ст. 52) — це робить ан-
тиконституційними намагання батьків забрати дитину з пісочного майданчика всу-
переч її волі;

5) звільняє українську державу від будь-якої ідеології (частина друга ст. 15);
6) соціально-економічні права закріплено в Основному Законі як повномасштабні 

юридичні претензії, і це попри геть малий (за європейськими мірками) розмір Де-
ржавного бюджету. Складається враження, що Україна позиціонує себе як соціаль-
на та правова держава завдяки не так присутності, як відсутності у неї зрілої полі-
тичної та правової свідомості.

Основний Закон України 1996 року розробляли як центральний символ загального 
політико-правового декору — мало хто замислювався, чи можливо такі конституційні нор-
ми застосувати. Глибинного змісту Конституції український владний клас не розумів — це 
видно бодай із того, що він не усвідомлював політичну реформу 2004 року як зміну кон-
ституційного ладу (інакше хоч би хтось, окрім Б. Футея, звернув увагу на те, що перехід 
України на нову форму правління необхідно, на підставі ст. 5 Конституції, затверджувати 
референдумом).

Більше того, в Україні не було і немає глибокого усвідомлення того, в чому поля-
гає загальний зміст і функціональне призначення органічного конституціоналізму в цілому. 
Йдеться ж бо не про окремі норми чи інститути, а про хибне визначення головних ціннос-
тей, стратегічної мети Основного Закону. Від більшості українських політиків і юристів 
на запитання про те, чим є у функціональному сенсі конституція та які її головні цінності, 
у кращому разі можна почути означення конституції з підручника радянського державного 
права. Пострадянська номенклатура певна, що конституція — це основний закон, який 
закріплює основи суспільного та державного ладу, передбачає права та свободи громадян, 
встановлює порядок формування державних органів і органів місцевого самоврядування, 
а також основи їхньої компетенції...

Насправді такий підхід хибний, як і радянський конституціоналізм в цілому. Стратегічна 
помилка, яку він містить, тяжіє над усіма тими політиками та юристами, для яких лишаєть-
ся емоційно невиправданою етика розвиненого капіталізму. Тим часом зміст органічного 
конституціоналізму просякнуто духом прискорення соціальної динаміки. У структурному сенсі 
це проявляється в тому, що будь-яка органічна конституція — це головний нормативний 
чинник встановлення та підтримання ринкових взаємин, гарант свободи та недоторканності 
індивіда й громадянського суспільства в цілому, правовий засіб прискорення соціальних взає-
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модій. І лише по тому — інструкція для державного апарату, засіб забезпечення стабільності 
державного ладу.

Очевидно, що в сучасному світі існує лише два типологічних підходи у визначенні ор-
ганічного конституційного дизайну: американський (з пріоритетом свободи) та європейський 
(з пріоритетом порядку (в сенсі стабільності, що не заперечує свободи). Що ж до всього 
іншого, то це не більше ніж варіації на одну із зазначених тем. Буває також, що консти-
туціями називають документи взагалі не орієнтовані на ринок і свободу. У цьому випадку 
йдеться не про конституцію, а про її зовнішню імітацію, оболонку.

Поділ органічного конституціоналізму на американський (свобода, яка детермінує де-
мократію) та європейський (демократія, яка детермінує свободу) має в наш час не тільки 
теоретичне, але й практичне обґрунтування. Ясна річ, я кажу про те, що вважаю у даному 
випадку важливим сам, а не з позицій якогось універсального підходу.

Чому не є пріоритетним тандем: демократія та свобода — типове кліше європейсько-
го конституціоналізму? Гадаю, тому, що в глибинному, сутнісному сенсі європейського 
конституціоналізму не існує. З погляду своєї внутрішньої логіки та головного призначен-
ня органічний конституціоналізм — це свобода, яка передувала демократії: стан, за якого 
провідною є не демократія, а свобода. Універсальна свобода пропозиції та попиту створює 
ринок, у якому демократія є всього лише політичним сегментом. Найважливішим у цій 
системі фундаментальних взаємин є те, що саме ринок, а не демократія уможливлює той 
якісний прорив у соціальній динаміці, який ми пов’язуємо з органічним конституціоналіз-
мом. Головна мета органічної конституції — не що, а як. Її завдання — не матеріального, 
а процесуального наповнення і змісту Конституції функціонують тому, що активно діють 
люди й інститути. Така взаємодія осіб і інститутів здійснюється в органічному конститу-
ціоналізмі у найшвидший і найефективніший спосіб. Саме швидкість, принципово новий 
штиб взаємин між активно діючими юридичними та фізичними особами — становить го-
ловне в конституціоналізмі. Він забезпечує правовий лад, за якого кожен має можливість 
вийти на горизонти ринку з тим, що він має, не питаючи дозволу в ієрархічних структурах 
політичної чи адміністративної влади.

При цьому не важить те, на боці попиту чи пропозиції дійовий суб’єкт перебуває. 
Головне тут — юридична рівність можливостей, прямий доступ до шансів і зваб, макси-
мальне спрощення та вкорочування соціальних трансакцій. Усе тут відбувається на цивільно-
горизонтальному, а не вертикально-адміністративному рівні. Владна ієрархія при цьому не 
скасовується, але відступає на другий план. В органічному конституціоналізмі на «тіньові» 
перетворюються інститути влади, а не ринку. Простіше кажучи, якщо хтось винайшов 
комп’ютер, він може розвивати свій успіх далі, не чекаючи на санкції бюрократичних чи 
демократичних інститутів. Мало того, позаяк демократія сама є частиною ринку, уможлив-
люється істотне прискорення також і політичних процесів. Приміром, неймовірно швидке, 
з погляду історичної традиції, перетворення електрика з корабельні чи драматурга-постмо-
дерніста на керівника сучасної європейської держави.

Сенс органічного конституціоналізму — це свобода та ринок, і цей союз в амери-
канському виконанні ще й сьогодні вражає уяву. Відвідавши в наші дні Сполучені Штати, 
Ж. Бодріяр пише про американську свободу з таким самим захопленням, що і його арис-
тократичний попередник А. де Токвіль у 1835 році. На думку Ж. Бодріяра, європейці не 
є сучасними у питомому значенні цього слова. Бо вони не знають справжньої свободи — не 
тієї формальної свободи, що її вони намагаються стверджувати скрізь і в будь-який спосіб, 
а тієї конкретної, гнучкої, функціональної, активної свободи, яку можна спостерігати лише 
в американському суспільстві й у свідомості кожного з його членів.

Ця ремарка дозволяє емоційно підсилити той факт, що європейських конституційних 
стандартів насправді не існує. Натомість можна говорити лише про європейський рівень кон-
ституціоналізму — міру соціальної динаміки, ступінь ефективності людського капіталу, рі-
вень індивідуальних викликів і реальності демократизму. Не виключено, що саме з огляду 
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на ці властивості М. Грушевський намагався свого часу довести привабливість і придатність 
для України американського конституційного проекту.

Дозволивши собі стилістичне спрощення, можна стверджувати, що органічний консти-
туціоналізм — це наслідок і обов’язкова умова рафінованого капіталізму. Та якщо це справді 
так, то стає зрозумілим, чому в органічному конституціоналізмі свобода передує демократії, 
а не є її продуктом. Адже в історичному сенсі свобода — це генетична умова народоправс-
тва. Справжня демократія може існувати лише в спільноті політично рівноправних і вільних 
суб’єктів. З іншого боку, демократія має можливість обмежити та навіть повністю знищити 
свободу. Тому в органічному конституціоналізмі саме свобода, а не демократія — пріоритет-
ний об’єкт охорони та захисту.

Обходячи демократію вже на старті, свобода перетворюється на найвищий ідеал конс-
титуціоналізму саме тому, що його кінцева мета — максимальне прискорення й спрощення 
соціальних взаємодій. У певному сенсі конституціоналізм — це втілена у праві неформаль-
ність. Його мета — не спокій, а свобода, швидкість більшості міжособових і міжінституцій-
них взаємообмінів. Ринок — це promoter прогресу, для якого свобода виступає як істинно 
критичний чинник. У підсумку стратегію органічної конституції націлено на ринок без 
кордонів, соціальну динаміку та прогрес. Своєю чергою, прогрес — це не зовсім те, що 
підпорядковано парламентському плануванню.

Світ, як зауважив свого часу Л. Вітґенштайн, «рухається не по прямій, а по кривій, 
напрямок якої постійно змінюється». Саме тому гаслом органічного конституціоналізму 
є жити, щоб жити. Конституціоналізм не веде до якоїсь конкретної матеріальної чи ду-
ховної мети, це взагалі не мета, а спосіб і засіб її досягнення. Мірило людського успіху — 
прогрес, демократії ж належить скромніша роль. Адже демократія працює як підсумок 
численних виборів більшості, а прогрес здійснюється під впливом складних і різноманіт-
них чинників. Саме тому етика прогресу не збігається з етикою демократії й безпосеред-
ньо від неї не залежить. Крім того, демократія й органічний конституціоналізм не є не-
роздільними ще й тому, що демократія може гальмувати поступ.

Прогрес втілює в собі вільний (спонтанний) політичний, економічний і культурний 
розвиток. Фактично це тотальний ринок, ефективність якого визначають кількість, темп 
і амплітуда більшості здійснюваних на ньому обмінів. Якщо головний гарант ринку — це 
конституція, то головною метою конституції має стати забезпечення свободи як умови 
творчості та прогресу. Та якщо органічна конституція — це гарант свободи, від якої безпо-
середньо залежить ринок і прогрес, то остаточно логічним стає сприйняття конституціо-
налізму як верховенства безособових правил гри — права.

Позаяк двох з’явищ верховенства в одному символічному просторі бути не може, кон-
ституціоналізм або мета-право прагне підпорядкувати собі й демократію. У цьому сенсі 
органічний конституціоналізм постає як верховенство вільної стратегії людського життя 
загалом. Що ж стосується законності як вимоги дотримання синтетичних, штучно створе-
них правил, то вона — важливий принцип демократії, але не більше ніж один із атрибутів 
конституціоналізму. Тобто демократії в органічному конституціоналізмі відводиться від-
повідальне, але не найголовніше місце.

П. А. Гольбах колись назвав конституцію вуздечкою для вождів і народів. Її фетиш — не 
демократія, а своєчасне розпізнання та визнання здібностей і талантів. Власне, конституція — 
це карт-бланш меритократії, якщо говорити про політичний бік справи. Демократія ж вироб-
ляє закони, які мають бути конституційними, тобто не зазіхати на свободу та ринок. А якщо 
таке зазіхання уможливлюється, настає криза або навіть смерть конституціоналізму.

Тобто органічний конституціоналізм передбачає передовсім повномасштабний ринок. Яки-
ми можуть бути результати його роботи, видно на прикладі сучасних Сполучених Штатів. 
Країна, населення якої становить десь 4% від чисельності людства, споживає понад поло-
вину з використовуваних людиною природних ресурсів, втілює в собі 21% світової еконо-
міки, виробляє найбільший ВВП на планеті, здійснює 80–90% світових наукових відкриттів 
і має військовий бюджет, зіставний із сумарним військовим бюджетом решти держав світу. 
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З 500 найкращих університетів світу 169, а з найкращих 20 — 17 розташовано в США, 
при цьому в науковому секторі Сполучених Штатів працює вчетверо більше наукових пра-
цівників, ніж в країнах Європейського Союзу разом. Збільшуючи роль знань в бізнесі та 
економіці, США водночас підкреслюють роль культури й, принагідно, той факт, що одні 
культури є більш продуктивними, ніж інші.

Усе це показує, що органічний конституціоналізм як парадигма правового забезпечення 
тотального ринку по-справжньому продуктивний. Навпаки, відсутність творчих досягнень 
й економічного прогресу вказують на хворобу або відсутність органічного конституціоналіз-
му. У підсумку, що б там не думала з цього приводу українська політична еліта, статистика 
свідчить про те, що український конституціоналізм й дотепер не є органічним. Простіше 
кажучи, в ньому не міститься достатніх гарантій свободи ринкових взаємин. Що ж до де-
мократії, то вона втілює в собі лише політичний сегмент ринку, самої демократії недостат-
ньо для національного прогресу.

Відтак Україна перебуває на початковій стадії засвоєння парадигми органічного конс-
титуціоналізму та наслідків, що з цього випливають. Зокрема, в Україні глибоко не усвідом-
люють той проблематичний вплив, що його справляє на творчість демократія. Порівняно 
нещодавно тут покінчили з тоталітаризмом, а тому загрозу національному прогресові наївно 
вбачають лише в авторитаризмі та диктатурі.

Зокрема, в Україні неможливо залучити населення до по-справжньому продуктивної 
демократії, не визнавши перед тим повномасштабної власності на землю. Людина, якій не 
дозволяється вільно продавати/купувати землю чи придбавати зброю, не є повноцінним 
суб’єктом демократії. Люди, які не мають власності, почуття гідності та відповідальності, 
схильні не до демократії, а до популізму. Такий тип особистості не тільки індиферентний, 
але й небезпечний для прогресу.

Отже, якщо Україна прагне органічного конституціоналізму, то починати потрібно з рі-
шучого посилення гарантій прав власника та земельної реформи. Ясна річ, існує й альтер-
натива: це стан, у якому Україна перебуває зараз. Одначе він не влаштовує народ так само, 
як і національну еліту. З іншого боку, народ не може створити нову конституцію, а еліта це 
зробити може й повинна. Звісно, розроблення нового закону буде виправданим лише тоді, 
коли у свідомості еліт відбудеться відповідна зміна пріоритетів.

Сполучені Штати, писав Ф. Фукуяма, досягли успіху завдяки дотриманню етики ірра-
ціонального, з чого випливає імператив захисту всього непередбачуваного та спонтанного. 
Цей імператив важливий і тому, що демократія має не так творчу, як селективну здатність. 
Як відзначав свого часу Д. Сарторі, демократія вміє лише вибирати зі створеного раніше. 
Це стосується біотехнології такою самою мірою, як і способу зав’язувати краватку. Якщо 
демократії не передує творчість і ринок, її перспективи стають неприйнятно вузькими. Гро-
мадяни сучасної України політично вільні, проте їхньому прогресові перешкоджає вузькість 
економічного ринку. Вони можуть вибирати лише з того, що вироблено по-справжньому 
творчо орієнтованими спільнотами.

Цікаво, що розпочата в XX столітті Верховним Судом США боротьба за громадянські 
права — це прямий наслідок конституційного захисту свободи транспортних перевезень. Всю 
потугу виконавчої влади американської держави було тоді сконцентровано на забезпеченні 
належного виконання ринкових правил. І це логічно, бо саме президент США зобов’язаний 
(каже його конституційна присяга) «скільки стане сили, підтримувати, охороняти та захи-
щати» Біблію вільного ринку — Конституцію Сполучених Штатів.

Захист ринку в об’єднаній Європі забезпечують республіканізм, недоторканність влас-
ності, невтручання у творчість, а також принцип вільного пересування людей, товарів, пос-
луг і капіталу. Такі норми закріплено як на міжнародному, так і на конституційному рівнях. 
Особливості ж окремих країн виявляються у мірі стимулювання ринкових взаємин. Що ж 
до перехідних суспільств, то в них усвідомлення імперативів органічного конституціоналіз-
му відбувається повільно та непросто. Власне, саме про це свідчить побіжний огляд низки 
рішень Конституційного Суду України…
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I. ПРАВО НА ЖИТТЯ1

1. Здійснення дерЖавою Заходів щодо охорони Життя осіб,  
що Перебувають Під її контролем

Держава є відповідальною за життя осіб, котрі перебувають під її контролем, наприклад, 
у місцях позбавлення волі чи тимчасового затримання, збройних силах, державних лікарнях 
(особливо в місцях примусового лікування) тощо.

Істотною проблемою є численні порушення права на життя в місцях позбавлення волі 
чи тимчасового затримання особи (ІТТ, СІЗО, установи виконання покарань тощо). Жах-
ливі умови перебування, часто практично відсутнє чи неефективне медичне лікування при-
зводить до смерті людей. З цього приводу Міністр Внутрішніх Справ України зазначив, що 
значною проблемою МВС є «незадовільний технічний стан спецустанов», що і призводить 
до смерті затриманих, яким необхідна медична допомога2.

Крім того, Концепцією державної програми розвитку Державної кримінально-виконав-
чої служби України на період до 2015 року, підготовленою Державним департаментом Ук-
раїни з питань виконання покарань, було визнано, що в Україні існує недосконала система 
охорони здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту.3

Таким чином, неналежна організація надання медичної допомоги, недостатнє фінансу-
вання сфери охорони здоров’я, а також відмова у наданні можливості лікуватися в устано-
вах Міністерства охорони здоров’я України призводить до численних порушень права на 
життя осіб, які знаходяться в місцях несвободи.

Яскравим прикладом може слугувати справа Олександри Робейко, яка 15 вересня 
2011 року померла у Лук’янівському СІЗО м. Києва. 

28-річна Олександра страждала на низку важких хвороб: туберкульоз, СНІД та інші. 
15 серпня 2011 керівництво СІЗО звернулося до Шевченківського районного суду про на-
дання їй медичної допомоги за межами СІЗО, оскільки в СІЗО їй не могла бути надана 
належна медична допомога, однак суд проігнорував це звернення. Більше того, суддя Ан-
дрій Асаулов 10 вересня виніс вирок пані Робейко, яку доставили до суду в непритомному 
стані. Лише 12 вересня 2011 року її було доставлено каретою швидкої допомоги до Київсь-
кої міської лікарні № 9 де 15 вересня 2011 року пані Робейко і померла.4

Ще одним прикладом є справа Віктора Скворцова, який 27 січня 2011 року помер у 
протитуберкульозному диспансері м. Дніпропетровська.

1 Підготовлено Михайлом Тарахкалом, юристом ХПГ.
2 Анатолий Могилев: «Любое нарушение прав человека не оправдывает раскрытия сложного преступления»/

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/518933;jsessionid=154D36442FC05BD6A69A6E21E517E529 
3 Концепція Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на пе-

ріод до 2015 року/ http://www.kvs.gov.ua/control/publish/article?art_id=73927
4 У Лук’янівському СІЗО померла жінка, хвора на туберкульоз та СНІД/ http://gazeta.ua/articles/np/_u-luk-

yanivskomu-sizo-pomerla-zhinka-hvora-na-tuberkuloz-ta-snid/400563
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Починаючи з 9 листопада 2010 року органам влади було відомо про тяжкий стан пана 
Скворцова. В цей день його не змогли доставити у судове засідання через тяжкий стан. Тоді 
суддя змінив йому запобіжний захід та пана Скворцова було направлено на лікування до 
протитуберкульозного диспансеру, де він лікувався протягом трьох тижнів. Після лікування 
його стан здоров’я дещо покращився, та він зміг самостійно пересуватися. Проте не дивля-
чись на те, що пан Скворцов продовжував потребувати лікування, його перевели до СІЗО, 
де він знаходився до 26 січня 2011 року. І лише 27 січня 2011 року його знову було переве-
дено до протитуберкульозного диспансеру, де він і помер. Слід зазначити, що в період, коли 
стан пана Скворцова погіршився, його родичі неодноразово зверталися з клопотаннями про 
надання йому необхідної медичної до начальника СІЗО, проте їх клопотання ігнорувалися.5

Також слід звернути увагу на справу Андрія Журова, який помер у Донецькому СІЗО. 
Незвичайним в цій справі є те, що на момент смерті пан Журов за зросту 180 сантиметрів 
важив 35 кг.6

На жаль, наведені випадки не є поодинокими, і це свідчить про нагальну необхідність 
реформування сфери надання медичної допомоги особам, які знаходяться в місцях несвободи.

2. Застосування насильства З боку агентів дерЖави

Усе ще залишається актуальною проблема застосування насильства з боку адміністрації 
в установах кримінально-виконавчої системи, яке в деяких випадках призводить до смерті 
засуджених.

Так, згідно з інформацією з офіційного сайту Генеральної прокуратури України, «про-
куратурою Волинської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням 
службових осіб Маневицької виправної колонії № 42 та Управління Державного департа-
менту України з питань виконання покарань у Волинській області у вчиненні ними кату-
вання та перевищення службових повноважень, що потягло тяжкі наслідки — смерть за-
судженого… Серед десяти обвинувачених у цій справі — начальник Маневицької виправної 
колонії № 42 та оперуповноважений сектору організації оперативної роботи УДДУПВП 
у Волинській області.»7

Окремою проблемою є смерть людей в міліції за нез’ясованих обставин.
У цьому аспекті обов’язково слід зазначити, що переважна більшість справ про насиль-

ницькі злочини (а в багатьох випадках й про інші злочини) містять зізнання підсудних, 
отриманих від них на початковому етапі розслідування, часто без адвоката та в період неза-
реєстрованого затримання чи затримання за вчинення адміністративного правопорушення 
тощо. Зазначена ситуація не є прийнятною, особливо у світлі рішень Європейського суду 
з прав людини щодо України з цього приводу8, та, враховуючи кількість таких справ, дає 
підстави вважати, що одним із методів розкриття таких видів злочинів є застосування при-
мусу, а в деяких випадках навіть і тортур, що може призводити до смерті затриманих.

Яскравим прикладом таких справ є справа Євгена Звенигородського, який помер після 
відвідування Харківського обласного управління міліції у березні 2011 року.

5 Мати дніпропетровського підсудного звинувачує адміністрацію СІЗО № 3 у смерті сина/ http://
www.11channel.dp.ua/news/dp/2011/02/04/18881.html

6 У Донецькому СІЗО від виснаження помер 32-річний затриманий/ http://ntn.ua/uk/news/corruption/2011/ 
04/01/5695

7 Прокуратурою Волинської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням служ-
бових осіб Маневицької виправної колонії № 42

 http://www.gp.gov.ua/ua/reegions_news_detail.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=98690
8 Михайлова и другие (Mikhalova and others) против Украины, № 10919/05, 13 января 2011 года; Душка (Dushka) 

против Украины, № 29175/04, 3 февраля 2011 года; Нечипорук і Йонкало (Nechiporuk and Yonkalo) против Ук-
раины, № 42310/04, 21 апреля 2011 года и другие решения / http://hr-lawyers.org/index.php?id=1295954597
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32 річного Євгена разом з його товаришем Віталієм Адоніним було затримано офіцера-
ми карного розшуку, оскільки за версією офіційного сайту ГУМВС Харківської області їх пі-
дозрювали у вчиненні злочину. І вже підчас затримання, за показами свідків, до пана Звени-
городського було застосоване насильство. Далі затриманих доставили головного управління 
міліції у Харківській області, де Євген почав скаржитися на погане самопочуття. Одна карета 
швидкої допомоги не була викликана йому, замість цього, за версією його родичів, офіцери 
міліції почали бити Євгена, а коли йому стало зле, офіцери вивели його з облуправління 
і поклали на лавку у сквері поряд, де пан Звенигородський і помер.

Ще одна справа — справа Ласло Коломпарова, який під час допиту у Лозовському місь-
квідділі міліції Харківської області вистрибнув з четвертого поверху та від отриманих травм 
помер у лікарні. За версією родичів загиблого правоохоронці катували пана Коломпарова та 
його дружину на очах їх маленької дочки, а зрозумівши, що чоловік після побоїв може не 
вижити, його викинули у вікно.9

На нашу думку така ситуація склалася, оскільки на практиці відсутні ефективні гарантії 
які б унеможливили використання свідчень, отриманих від підозрюваних в період розсліду-
вання у разі, якщо вони стверджують, що дали такі свідчення недобровільно.

3. Здійснення дерЖавою Загальних Заходів щодо охорони Життя

Загалом МВС приводить наступну статистику осіб, які потерпіли від злочинів та заги-
нули у першому кварталі 2011 року10:

Потерпіло від злочинів з них: загинуло

торік поточний рік торік поточний рік

Усього осіб 72 133 76 759 1 346 1 350

Рівень на 10 тис. населення 15,5 16,7 0,3 0,3

п
от

ер
п
іл

о 
ві

д

тяжких та особливо тяжких злочинів 30 266 31 389 1 222 1 193

умисних вбивств (та замахів) 618 669 515 510

з них двох або більше осіб 56 45 41 26

згвалтувань (та замахів) 145 118

умисних тяжких тілесних ушкоджень 871 781 221 191

розбоїв 1 087 952

грабежів 5 481 4 668

крадіжок 47 014 50 193

торгівля людьми 81 96

ДТП 1 803 1 831 403 408

із
 з

аг
ал

ьн
ог

о 
чи

сл
а 

п
от

ер
п
іл

и
х

депутатів всіх рівнів 11 19

працівників засобів масової інформації 14 48 3

працівників пошти 18 44 1

у т.ч. листонош 8 28

лікарів 253 381 1

пенсіонерів 6 003 8 241 129 167

іноземців 180 334 5 13

9 Харків-свавільний: міліцейська школа Лашина / http://helsinki.org.ua/index.php?id=1307371131
10 Стан та структура злочинності в Україні (2011– I квартал) http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/

article/519179
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із
 з

аг
ал

ьн
ог

о 
чи

сл
а 

п
от

ер
п
іл

и
х

керівників підприємств 558 1255 2 3

працівників фінансово-кредитної сфери 29 97 2

військовослужбовців 44 187

п
ра

ц
ів

н
и
кі

в ОВС 287 361 2 12

прокуратури 21 32 2

судів 14 14 2

адвокатури 18 42

СБУ 9 10 1

У цьому аспекті слід зазначити, що в першому кварталі 2011 року дещо збільшилася кіль-
кість тяжких та особливо тяжких злочинів, порівняно з цим же періодом минулого року.11

Однак слід відзначити, що кількість зареєстрованих злочинів показує статистику тільки 
щодо відкритих кримінальних справ. Але не рідко такі справи можуть і не відкриватися, 
особливо у суперечливих випадках чи коли є певна зацікавленість слідчих.

Серйозне занепокоєння також викликає ситуація з охорони життя людей міліцією під 
час проведення спецоперації із затримання підозрюваних у вчиненні злочинів. 

Яскравим прикладом цього є події під час затримання пана Дікаєва на Одещині.
У ніч на 30 вересня 2011 року міліцією було заплановане проведення спецоперації 

з затримання пана Дікаєва, який підозрювався у вчиненні подвійного вбивства. Машину 
пана Дікаєва було зупинено на трасі Одеса-Миколаїв, однак спецоперація провалилася: під 
час затримання пан Дікаєв та його спільники, які знаходилися у машині, почали стріляти 
в міліціонерів з автоматичної зброї та кинули в їх бік бойові гранати. Як з’ясувалося пізні-
ше, офіцери міліції, які приймали участь у затриманні, були неозброєні та без бронежилетів. 
Внаслідок перестрілки двоє офіцерів міліції загинуло, а ще четверо отримало поранення.

Наступного дня пана Дікаєва та його спільників було оточено у пансіонаті в одно-
му з густонаселених районів Одеси. В спецоперації приймали участь не лише підрозділи 
міліції, а й СБУ, у тому числі спецпідрозділ «Альфа» та військові з застосуванням бронетех-
ніки. Загалом у спецоперації приймали участь близько ста бійців правоохоронних органів 
та військових. Проте мешканців прилеглих будинків ніхто не попередив про проведення 
спецоперації. Зі слів очевидців, їм довелося ховатися у ванних кімнатах під час обстрілу.

Загалом спецоперація проводилася протягом чотирьох годин, за цей час будинок в якому 
переховувалися підозрювані, було розстріляно з великокаліберного кулемета та гранатомета.

У результаті пана Дікаєва та одного з його спільників було вбито, а ще одному спіль-
нику вдалося втекти.12

Таке проведення, організацію та планування спецоперації не можливо вважати на-
лежним, що викликає особливо серйозне занепокоєння, оскільки в ході її проведення під 
загрозу було поставлено життя мирних жителів.

Більш того, за інформацією, яка з’явилася після проведення зазначеної операції, пана 
Дікаєва міліціонери застрелили вже після того, як він кинув зброю та намагався здатися.

Так, очевидці подій повідомляють ЗМІ, що «він вибіг на вулицю, мабуть хотів втекти… 
Йому підстрелили праве плече. У правій руці був автомат. Він його кинув на землю, підняв 
ліву руку та закричав «Не стріляйте, я без зброї. Я здаюся»». Однак не дивлячись на це, 
міліція вбила пана Дікаєва.13 

11 Стан та структура злочинності в Україні (2011 – I квартал) / 
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/519179
12 В Одессе берут штурмом дом, где прячутся убийцы милиционеров / 
http://lb.ua/news/2011/10/01/117381_V_Odesse_berut_shturmom_dom_gde_.html; НГ: Українська міліція сіла у 

Великий Фонтан / http://ua.korrespondent.net/worldabus/1269565-ng-ukrayinska-miliciya-sila-u-velikij-fontan
13 Убитый в воскресенье, 2 октября, наемный убийца Аслан Дикаев просил правоохранителей не стрелять в не-

го, но те продолжали огонь, http://ru.tsn.ua/ukrayina/svidetel-dikaev-prosil-snayperov-pomilovat-ego.html
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Крім того, серйозною проблемою є непоодинокі випадки замовних вбивств. Так, за 
інформацією ЗМІ, «кожне десяте вбивство в Україні є замовним»14.

Найбільш яскравими прикладами цього є вбивства Олександра Коробчинського — біз-
несмена, лідера Партії промисловців та підприємців, скоєне 5 січня 2011 року в м. Одеса, 
замах на вбивство журналіста міської газети «Наше місто», на якого напали в ніч з 18 на 
19 жовтня 2011 року та вистрелили у голову, а також вбивство голови однієї з брокерських 
фірм у Одесі, якого у листопаді 2011 року було знайдено застреленим у голову в салоні йо-
го ж автомобіля.

З цього приводу слід зазначити, що у ЗМІ все частіше почала лунати критика на адресу 
міліції щодо приховування реальної статистики вбивств, скоєних на замовлення15.

Також слід зазначити, що почастішали випадки нелегальної торгівлі вогнепальною 
зброєю, до яких причетні міліціонери.

Так, згідно з інформацією начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС Украї-
ни Олександра Мічетного: «В МВС виявлено факт торгівлі табельною зброєю в Комінтер-
нівському відділі Харківського міського управління внутрішніх справ. Технік з озброєння, 
скориставшись тим, що начальник відділу наклав резолюцію на певний документ, на який 
не мав права накладати її, виніс з чергової частини районного відділу 23 одиниці табельної 
зброї цього райвідділку».16

За інформацією генерального прокурора Віктора Пшонки було встановлено 11 осіб, 
причетних до викрадення зброї у Львівському університеті внутрішніх справ, яку вони «ре-
алізовували всім охочим» — 126 одиниць, серед яких 33 автомати Калашникова, 10 куле-
метів, і понад 60 пістолетів різних систем17.

Високою зберігається смертність населення18, у тому числі і дитячої19. З цього приводу 
фахівці зазначають, що в Україні фактично втрачено систему профілактики захворювань 
та первинну медичну допомогу, а галузь охорони здоров’я фінансується за залишковим 
принципом. Експерти наголошують, що системі охорони здоров’я необхідне невідкладне та 
якісне реформування.20

4. обов’яЗок дерЖави ЗабеЗПечити ефективне роЗслідування ПоЗбавлення Життя

Обов’язок держави захищати право на життя передбачає, що у разі, коли людина була 
позбавлена життя, має здійснюватися офіційне розслідування. Таке розслідування має бути 
проведено невідкладно, незалежним та неупередженим органом, в такому розслідуванні ма-
ють здійснюватися всі розумні кроки для забезпечення доказів, які стосуються відповідного 
інциденту, тощо.

Проте не завжди розслідування здійснюється належним чином, особливо в тих випад-
ках, коли у вчиненні злочину підозрюються представники державних органів.

14 Каждое 10-е убийство в Украине является заказным. Стоят услуги киллера от тысячи (бытовое убийство) 
до 200 тысяч долларов (если нужен „профи«) / http://ru.tsn.ua/ukrayina/killer-bum-v-ukraine-uslugi-naemnogo-
ubiycy-ot-tysyachi-dollarov.html.

15 Там само.
16 МВС повідомило подробиці торгівлі зброєю в Харкові / http://kharkiv.unian.net/ukr/detail/198827
17 У Львові автомати Калашникова і кулемети продавали «всім охочим» / http://www.unian.net/ukr/news/

news-463228.html
18 http://www.ukrstat.gov.ua/ Експрес-випуски / Смертність населення України від зовнішніх причин у побуті
19 http://www.ukrstat.gov.ua/ Експрес-випуски / Демографічна ситуація в Україні
20 Медицина в дзеркалі незалежності / http://dt.ua/HEALTH/meditsina_v_dzerkali_nezalezhnosti-86400.html; 

Реформа МОЗ: не зволікати / http://www.pravda.com.ua/articles/2011/05/23/6211440/
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Окремо слід зазначити, що відповідно до національного законодавства без формального 
акта про порушення кримінальної справи неможливо провести повноцінне розслідування. 

Єдиним актом, що дозволяє розпочати кримінальне розслідування, є постанова про 
порушення кримінальної справи (ч. 1 ст. 98 КПК України), яка створює правові підстави 
для подальших процесуальних дій. Відповідно до законодавства України, тільки після пору-
шення кримінальної справи можливо проводити слідчі та інші процесуальні дії. Проведен-
ня допитів, обшуків, виїмок, експертиз та інших слідчих дій до винесення постанови про 
порушення кримінальної справи закон не передбачає. До порушення кримінальної справи 
у вигляді виключення у невідкладних справах допускається проведення огляду місця події 
(ч. 2 ст. 190 КПК України), накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації 
з каналів зв’язку з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 187 КПК України).

Тому поширеною є ситуація, коли орган розслідування відмовляє в порушенні кримі-
нальної справи, щоб не проводити розслідування. Особливо часто відмови в порушенні 
кримінальної справи відбуваються у випадках позбавлення життя працівником правоохо-
ронного органу, смертей у лікарнях, смертей у наслідок ДТП, смертей у місцях позбавлення 
волі тощо.

Пізніше зазначені відмови можуть скасовуватися судами, проте частіше це не впливає 
на ефективність розслідування, оскільки на початковому етапі не були зафіксовані докази.

Дуже складна процедура доступу жертв злочинів до матеріалів справи у разі відмови 
в порушенні кримінальної справи. Орган розслідування майже завжди відмовляє таким 
особам в ознайомленні з матеріалами справи, і єдиним способом для них залишається ос-
каржити постанову про відмову в порушенні справи до суду і вже там ознайомитися з ма-
теріалами.

Також існує проблема з визнанням процесуального становища потерпілого у відкритих 
кримінальних справах. Особа визнається потерпілою від злочину лише за окремою поста-
новою слідчого.

Розслідування вже порушених кримінальних справ дуже часто проводиться повільно 
і не якісно, особливо в тих випадках, коли у вчиненні злочину підозрюються представники 
державних органів. 

Особливої уваги заслуговує розслідування смертей в місцях позбавлення волі, а також 
внаслідок застосування міліціонерами та іншими державними службовцями летальної сили. 
В зазначених справах в переважній кількості випадків початкове розслідування проводить 
причетний орган (адміністрація місця позбавлення волі, де померла особа, або орган роз-
слідування МВС, СБУ, тощо, працівником якого було застосовано летальну силу), який 
збирає докази вини або невинуватості своїх працівників, і тільки після цього передає зазна-
чені матеріали до прокуратури. Фактично складається ситуація, коли прокуратура приймає 
рішення про порушення кримінальної справи або відмову в її порушенні виключно на під-
ставі доказів, зібраних причетним органом, який не задовольняє вимозі незалежності.

У 2011 році Європейським судом було постановлено п’ять рішень щодо порушення 
статті 2 Конвенції з прав людини у яких констатовано неналежне розслідування випадків 
смерті.

Це рішення: Михайлова та інші (Mikhalkova and others) проти України, № 10919/05 від 
13 січня 2011 року, Матушевський та Матушевськая (Matushevskyy and Matushevska) про-
ти України, № 59461/08 від 23 червня 2011року, Меркулова (Merkulova) проти України, 
№ 21454/04 від 3 березня 2011 року, Качурка (Kachurka) проти України, № 4737/06 від 15 ве-
ресня 2011 року та Антонов (Antonov) проти України, № 28096/04, 3 листопада 2011 року21.

В цих рішеннях, серед іншого, Європейський суд встановив, що: 
— розслідування були надмірно тривалими і не приводили до якого-небудь остаточ-

ного рішення по справі, що, на думку Європейського суду, в значній мірі підривало 
довіру суспільства до правосуддя;

21 Детальніше про зазначені рішення ви можете дізнатися за адресою: http://hr-lawyers.org/index.php?id=1295954597
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— у розслідуваннях була велика кількість недоліків, на які вказували національні ор-
гани, проте вони не були своєчасно виправлені;

— багато необхідних слідчих дій або взагалі не проводилися, або були проведені зі 
значним запізненням і не були своєчасними;

— при проведенні розслідування існували тривалі періоди, коли не проводилося жод-
них слідчих дій;

— родичі загиблих не мали доступу до матеріалів розслідування і не могли приймати 
участь у встановленні обставин смертей їх близьких;

— в одній із справ, при проведенні розслідування, з матеріалів справи зникли ключові 
докази тощо.

Таким чином, з огляду на рішення Європейського суду, можна дійти висновку, що 
зберігається тенденція неефективного розслідування смертей. При цьому органами влади не 
ведеться жодної ефективної роботи з покращення ситуації.

5. Зникнення осіб

Україна не підписала Міжнародну конвенцію ООН щодо захисту всіх осіб від насильни-
цького зникнення. Вказана конвенція набрала чинності 23 грудня 2010 року, через 30 днів 
після того, як кількість держав-учасниць досягнула двадцяти. Станом на 1 жовтня 2011 року 
вже 30 країн ратифікували Конвенцію22.

У цьому аспекті слід зазначити, що одну з найрезонансніших справ 2010 року — справу 
зникнення редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Кліментьєва — досі не роз-
слідувано.

6. рекомендації

1. Запровадити ефективні механізми розслідування смертей, особливо тих, що були 
викликані діями представників правоохоронних органів, а саме:

— законодавчо створити обов’язок порушувати кримінальну справу у будь-якому ви-
падку смерті людини для того, щоб орган розслідування без невиправданих затри-
мок міг зафіксувати необхідні докази, або навіть взагалі відмовитися від такої стадії 
кримінального розслідування, як порушення кримінальної справи;

— розробити детальні інструкції в яких зафіксувати мінімальний перелік слідчих дій, 
які мають бути проведені в кожному випадку смерті для того, щоб орган розсліду-
вання міг ставити питання про закриття кримінальної справи;

— регулярно проводити підготовку (перепідготовку) працівників органів розслідуван-
ня для підвищення якості проведення ними слідчих дій;

— чітко окреслити в законодавстві і звести до мінімуму кількість підстав для оскар-
ження постанови про порушення кримінальної справи, заборонити судам скасову-
вати зазначені постанови з формальних підстав.

— створити незалежний орган розслідування смертей осіб в місцях позбавлення волі, 
а також смертей осіб внаслідок застосування летальної сили працівниками держав-
них органів.

2. Законодавчо передбачити додаткові гарантії використання свідчень, отриманих від 
підозрюваних на ранніх стадіях розслідування злочину, та закріпити презумпцію того, що 
орган розслідування має доводити добровільність надання таких свідчень у разі заяви про 

22 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en



ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

��

протилежне. Варіантами реалізації таких гарантій можуть бути судовий контроль, коли на 
стадії розслідування усі допити підозрюваних та обвинувачених повинні проводитися лише 
в присутності судді, або ж законодавча вимога проводити допити лише у спеціально відве-
деному кабінеті для допитів з автоматичною відео фіксацією.

3. Законодавчо зобов’язати орган розслідування з розумними інтервалами інформувати 
потерпілих та їх родичів про хід розслідування справи.

4. Законодавчо закріпити можливість проведення незалежної судово-медичної експер-
тизи для оцінки причин завдання смерті особі.

5. Проводити систематичні навчання та інструктажі працівників міліції, які задіяні у 
спецопераціях по затриманню осіб, підозрюваних у злочинах.

6. Провести реформи в сфері охорони здоров’я з метою попередження зростання показ-
ників смертності населення, у тому числі дитячої та малюкової.

7. Законодавчо передбачити можливість для осіб, які знаходяться в місцях несвободи, 
лікуватися в закладах МОЗ, особливо в тих випадках, коли в установах МВС та Державної 
пенітенціарної служби відсутня можливість для надання ефективного лікування.

8. Підписати та ратифікувати Міжнародну конвенцію щодо захисту всіх осіб від насиль-
ницького зникнення, прийняту 20 грудня 2006 року (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/61/177).
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II. ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ВИДІВ  
ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ1

1. Поширенність катування

Погане поводження і катування в органах міліції та в кримінально-виконавчих устано-
вах є особливим видом протиправних дій, які приховуються від громадськості та статистич-
ного обліку.

Не дивлячись на те, що при МВС України створена Громадська рада з питань забезпе-
чення прав людини для контролю за роботою цього відомства, вона практично не працює, 
і, відповідно, у громадськості немає доступу до інформації. Кримінально-виконавча система 
також залишається закритою для громадськості.

Крім того, доволі часто потерпілі від поганого поводження особи не звертаються з від-
повідними скаргами в силу різних причин, — чи то побоювання помсти з боку працівників 
міліції та кримінально-виконавчої системи, чи банальне незнання своїх прав.

Оскільки насилля, застосоване до осіб під час їх перебування під контролем держави, 
носить латентний характер, оцінити його реальні масштаби доволі важко. Лише завдяки 
повідомленням засобів масової інформації про конкретні випадки катування та статистиці 
звернень громадян зі скаргами до правозахисників можна скласти певну картину.

Станом на 28 жовтня 2011 року мережею приймалень УГСПЛ було зареєстровано 
183 скарги на катування та інші форми поганого поводження.

Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов на прес-конференції 31 березня 
2011 року оприлюднив статистичні показники МВС України щодо звернень громадян до 
органів внутрішніх справ із скаргами на застосування до них насильства з боку правоохо-
ронців. За його повідомленням, лише протягом перших трьох місяців 2011 року до органів 
МВС надійшло 1 402 скарги громадян на неправомірні дії працівників міліції.

Результати моніторингу розповсюдженості незаконного насильства в органах внут-
рішніх справ України, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень, вка-
зують на стійку тенденцію до росту кількості фактів катувань у міліції. У минулому році 
результати оцінки кількості потерпілих від незаконного насилля в міліції показали, що 
оціночна кількість жертв склала більше 790 000 людей. Дані цього року ще більш невтіш-
ні — оціночна кількість потерпілих від незаконного насилля в міліції у 2011 році виросла 
до 980 000 людей. Залишається констатувати, що бити в міліції стали частіше, і ми посту-
пово наближуємося до показників 2004 року, коли оціночна кількість потерпілих складала 
більше 1 млн. осіб.2

1 Підготовлено Яною Заікіною, юристом ХПГ.
2 Докладніше з результатами соціологічних досліджень розповсюдженості незаконного насильства в органах 

внутрішніх справ України можна ознайомитися на сайті Харківського інституту соціальних досліджень: 
http://www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1319741619.



��

ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

2. виПадки катувань у 2011 році

2.1. Побиття ув’язнених та засуджених

Після рішення Європейського суду у справі «Давидов та інші проти України» (Davydov 
and Others v. Ukraine)3 жодного додаткового розслідування обставин масового побиття так 
і не сталося, і ніхто з винних не був покараний.

У лютому 2011 року Європейський суд направив на комунікацію Уряду України скарги 
у справах «Карабет та інші проти України» (Karabet and Others v. Ukraine) та «Данилюк та 
інші проти України» (Danylyuk and Others v. Ukraine), подані у зв’язку із масовим побиттям 
в’язнів у 2007 році в Ізяславській виправній колонії № 31.

Через відчуття безкарності персоналом установ виконання покарань випадки масового 
побиття ув’язнених мали місце і в 2011 році.

Сімферопольське СІЗО. Напередодні травневих свят близько сорока озброєних автомата-
ми бійців спецпідрозділу ДПтСУ прибули на територію Сімферопольського СІЗО й вдалися 
до масового побиття. Відомі прізвища 7 осіб, які отримали тілесні ушкодження. Так, один з 
потерпілих отримав травми ніг, іншому пошкодили нирку4. В офіційному прес-релізі Крим-
ського управління ДПтСУ сказано, що відповідно до наказу ДПтСУ, у період з 30 квітня 
2011 року по 10 травня 2011 року, в Сімферопольському СІЗО проведено операцію під 
умовним найменуванням «ЩИТ». В результаті проведення вищезазначеної операції станом 
на 5 травня 2011 року в осіб, які утримуються під вартою в Сімферопольському СІЗО, вилу-
чено 20 мобільних телефонів, близько 40 зарядних пристроїв та гарнітури, DVD програвачі, 
колючо-ріжучі предмети та інше5. 

Дніпропетровська ВК-89. 5 липня 2011 року бійці спеціального підрозділу ДПтСУ вчи-
нили масове побиття засуджених у Дніпропетровській ВК-89. Його причиною стала скарга 
засуджених на умови утримання. Ув’язнені стверджують, що їх майже не годували і не дава-
ли води6. Внаслідок побиття 18 засуджених отримали тілесні ушкодження7. У багатьох були 
зламані ребра, пошкоджені кінцівки, постраждали внутрішні органи. У деяких ув’язнених 
зламані щелепи8. В управлінні ДПтСУ Дніпропетровської області спростовують інформа-
цію про те, що в колонії були бійці спеціального підрозділу, як і те, що вони побили в’язнів. 
Діючий на той час начальник управління ДПтСУ у Дніпропетровській області Анатолій 
Бабець заявив, що в колонії № 89 насправді проводився плановий обшук усіх об’єктів та 
особистих речей засуджених9. 

2.2. умови тримання

У деяких слідчих ізоляторах спостерігаються катування умовами тримання. Так, на по-
чатку травня у Київському СІЗО було 330 жінок, хоча максимальна кількість ліжко-місць 
для ув’язнених жінок складає 303. Відповідно, 27 жінок не мали спального місця, спали по 
черзі у ліжках або ж на підлозі. «У нестерпних, майже середньовічних умовах перебувають 
у Київському СІЗО жінки, яких везуть транзитом через цей ізолятор до установ виконання 
покарань. У камерах стоїть їдкий сморід, немає доступу свіжого повітря, не проникає при-
родне світло, своєчасно не здійснюється санітарна обробка доставлених етапом осіб, занед-

3 більш докладно «Права людини в України 2009–2010 р.», с. 73
4 http://www.khpg.org/index.php?id=1305032377 і http://www.khpg.org/index.php?id=1304704212
5 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2082 http://kvs.crimea.ua/index.php?limitstart=12
6 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2412
7 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2446
8 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2398
9 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2412
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бана протиепідемічна робота», — відмітила Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини Ніна Карпачова в поданні на ім’я Голови Кримінально-виконавчої служби України 
Олександра Лісіцкова у травні 2011 року10.

Уряд зазвичай пояснює погані умови утримання під вартою «обмеженими фінансо-
во-економічними можливостями держави». Однак проблема переповненості слідчих ізоля-
торів лише частково пов’язана з фінансуванням установ кримінально-виконавчої системи. 
У значній мірі вона залежить від ідеології і системи кримінального правосуддя щодо три-
мання під вартою обвинувачуваних. На практиці в багатьох випадках зберігається презум-
пція на користь тримання під вартою. Не розвивається система застосування застави та ін-
ших запобіжних заходів11.

3. Застосування Поганого ПоводЖення  
З боку Працівників Правохоронних органів

Однією з основних причин поширення в Україні катувань є ментальне сприйняття пра-
воохоронців — затримана людина є винною, і з неї будь-що треба «вибити» зізнання у зло-
чині. На вибиванні зізнання у скоєнні злочину побудована вся система дізнання і слідства 
в Україні. Правоохоронці, які це роблять, впевнені, що це звичайна рутинна робота. Крім 
того, серед правоохоронців укорінилося поняття «зізнання — цариця доказів». Тому право-
охоронці намагаються будь-яким способом отримати визнання скоєння злочину.

У 2011 році стало також відомо про випадки застосування міліціонерами катування до 
свідків, адвокатів та журналістів. Звичайні жителі сіл також зазнали неправомірного насил-
ля з боку представників правоохоронних органів.

Катування затриманого. На судовому процесі Андрій Ониськів, якого звинувачують у 
вбивстві свого товариша, звинуватив працівників міліції у катуваннях. Щоб отримати від 
нього явку з повинною, міліціонери нанесли йому ушкодження у вигляді опіку інтимної 
частини тіла. Андрій повідомив, що усі орієнтири і всі місця, які є згадані в матеріалах 
кримінальної справи, були йому продиктовані працівниками міліції, а схему розміщення 
тіла потерпілого він перемалював з наданого йому зразка під чітким наглядом міліціонерів»12.

Застосування насильства до свідка. На початку липня 2011 року Наталю Кравцову викли-
кали у Фрунзенський РВВС м. Харкова для допиту, оскільки вона була свідком бійки, що 
сталася між невідомими їй особами у кафе. У відділі міліції дівчина пояснила, що не може 
повідомити про правопорушників детальної інформації, оскільки вона познайомилася з ними 
в кафе у той вечір, коли вони вчинили бійку, і більше їх не бачила. Працівників міліції таке 
пояснення не задовольнило. Після чергової відповіді дівчини про те, що вона не знає хлоп-
ців, працівник міліції Терянник Олександр почав бити її. Двоє інших міліціонерів положили 
дівчину на диван, викручували їй руки і ноги, закривали рушником рота, щоб не кричала. 
Троє правоохоронців катували дівчину, поки вона не обмовила своїх друзів. Дівчину відпус-
тили лише тоді, коли до відділу міліції були доставлені обмовлені нею особи. Після цього 
дівчина була госпіталізована у лікарню невідкладної хірургії з діагнозом: «Забій головного 
мозку. Лінійний перелом потиличної кістки. Забій м’яких тканин потиличної області.»13

Побиття адвоката. 17 серпня 2011 року близько 18.30 міліціонери привезли до Соснівсько-
го районного суду м. Черкаси Кучеренка В.Д, який був клієнтом адвоката Дмитра Карпенка, 
для продовження терміну його тримання під вартою. У підзахисного адвоката Карпенка о 16.30 

10 http://ombudsman.kiev.ua/pres/releases/rel_11_05_13.htm 
11 http://www.khpg.org/index.php?id=1308825893 
12 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2057#more-2057
13 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2123
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цього дня закінчився призначений судом строк тримання під вартою. Правоохоронці сподіва-
лися, що суд продовжить цей строк, проте суддя вже поїхав додому й рішення приймати було 
нікому. Замість того, щоб звільнити з під варти Кучеренка В.Д., як цього вимагає стаття 29 
Конституції України, слідчий разом з співробітниками оперативного підрозділу «Сокіл», кон-
воювали його до службового автомобіля та почали вивозити в невідомому напрямку. На вимо-
гу адвоката припинити незаконні дії, працівники «Сокіл» УБОЗ повалили адвоката на землю, 
вдягли наручники та затягли до службового автомобіля. Там наділи йому на голову чорний 
синтетичний пакет та поставили на підлозі на коліна та лікті. Правоохоронці били його руками 
і ногами в різні частини тіла, переважно по спині, тулубу та голові. Побиття супроводжувалось 
нецензурною лайкою та погрозами закатувати його до смерті в приміщенні підвалу УБОЗу. 
Один з співробітників «Соколу» душив адвоката, затиснувши його голову між ногами. Такі 
мордування продовжувалися близько 15 хв. Працівники «Сокіл» погрожували адвокату ареш-
том на 15 діб та застосуванням електричного струму до нього. Побиття адвоката продовжува-
лося біля будівлі УБОЗу новими убозівцями. Потім адвоката вивели за ворота УБОЗу і зали-
шили там. У міській лікарні № 3 у адвоката Карпенка діагностували закриту черепно-мозкову 
травму, струс головного мозку, численні забої м’яких тканин тулуба та кінцівок, забій нирок, 
численні рвано-різані рани на руках (від наручників)14.

Побиття журналіста. 10 серпня 2011 року о 23.50 год. під час розгону пікету, організова-
ного на захист прав звільнених працівників міськелектротранспорту у м. Харкові, працівни-
ком міліції був травмований журналіст газети «Наша жизнь» Денис Корнєв, який виконував 
на пікеті свої професійні обов’язки. До журналіста були застосовані прийоми рукопашного 
бою начальником сектору охорони громадського порядку Дзержинського районного відділу 
міліції Володимиром Чугаєвським. Журналіст був доставлений у лікарню скорої медичної 
допомоги, де йому встановили діагноз «численні забої і зміщення шийних хребців»15.

Застосування насильства до населення. Вночі з 3 на 4 вересня 2011 року начальник Ка-
литянського селищного відділу міліції Симоненко Микола з’явився на сільській дискотеці 
у с. Семиполки (Броварського району, Київської області). Між ним та місцевим жителем Ві-
талієм Запорожцем виник конфлікт, після якого останній приніс з дому мисливську рушницю 
і вистрілив у живіт міліціонеру. Майор міліції Симоненко помер від втрати крові. Наступного 
ранку більше двох сотень озброєних спецназівців почали «прочісувати» село. Вони вдиралися 
у двори селян і забирали молодих людей. Майже 20 хлопців були доставлені під конвоєм до 
Броварського міського відділу міліції. Там їх били, допитували, вимагали дати свідчення проти 
Віталія Запорожця та повідомити, де він знаходиться. Людей тримали у відділі міліції майже 
дві доби. Частину хлопців вивезли до лісу, ближче до кар’єру, і, погрожуючи зброєю, вимагали 
повідомити, де ховається Віталій Запорожець. Обласна міліція повністю виправдовує своїх 
підлеглих з Броварського району. Керівник прес-служби ГУ МВС у Київській області Микола 
Жукович повідомив, що працівники міліції планували застосувати внутрішні війська для того, 
щоб «прочесати» територію. Але, оскільки 6 вересня 2011 року Запорожця затримали, потреба 
у цьому відпала. Люди, які повідомляють, що їх били під час допитів і затримали на 40 годин, 
навіть не збираються подавати скарги на ці дії працівників правоохоронних органів. Одні бо-
яться можливої помсти, інші — не розуміють, що їх права були грубо порушені16.

4. роЗслідування

Єдиним структурно незалежним від МВС України органом, уповноваженим законо-
давством України на проведення розслідування скарг на погане поводження з боку пра-

14 http://www.advokatura.org.ua/ 
15 http://www.khpg.org/index.php?id=1313069649 
16 http://umdpl.info/index.php?id=1316639430 
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воохоронців, є прокуратура України. Однак, статистика порушення кримінальних справ 
за скаргами на погане поводження свідчить, що кримінальні справи за такими скаргами 
порушуються прокуратурою вкрай рідко.

За період з 2005 року органами прокуратури надіслано до суду усього 335 кримінальних 
справ про злочини цієї категорії у той час, як лише за останні два роки органами прокура-
тури зареєстровано понад 13 тисяч заяв і повідомлень про катування та інше погане повод-
ження з людьми в органах внутрішніх справ17. 

Хоча міжнародне право в галузі прав людини вимагає від держави провести ефективне 
розслідування скарг про катування, на ділі органи прокуратури доволі часто неспроможні 
провести таке розслідування.

Значною мірою це пов’язано з двозначною роллю прокуратури: з одного боку саме 
прокуратура відповідає за перевірку законності дій міліції, а з іншого — прокуратура під-
тримує обвинувачення у суді, а відтак, має тісні професійні зв’язки з працівниками міліції. 
Цей конфлікт інтересів завдає шкоди ефективному розслідуванню скарг про застосування 
катувань. 

Іншою проблемою є те, що міліціонери, щодо яких ведеться розслідування у зв’язку 
з повідомленнями про застосування ними катувань, продовжують працювати на тих же по-
садах в правоохоронних органах.

Така ситуація створює у співробітників правоохоронних органів відчуття безкарності 
і сприяє тому, що катування і погане поводження сприймаються більшістю з них не як 
злочин, а як рутинний елемент практики боротьби зі злочинністю. 

Слід відзначити, що серед тієї незначної кількості скарг, за якими все ж таки прово-
диться розслідування, доволі часто воно проводиться за статтями 364 («Зловживання владою 
або службовим становищем») та 365 («Перевищення влади або службових повноважень») 
КК України, а не за статтею 127 («Катування») КК України. 

Однак, кримінальні справи, порушені за цими статтями, не враховуються у статистиці 
кримінального переслідування за катування, відповідальність за яке передбачена у статті 127 
КК України, що приховує реальний масштаб проблеми.

4.1. законодавство

У статтю 127 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідаль-
ність за катування, уже тричі вносилися зміни. Про попередні невдалі зміни, зроблені до 
тексту статті 127 КК України зазначалося у звітах за 2006 та 2009–2010 роки.

В результаті внесення змін останнього разу (05.11.2009 року), з тексту статті зник спе-
ціальний суб’єкт злочину — службова особа, а разом з ним й сутність кваліфікації та зна-
чення терміну «катування», визначеному у статті 1 Конвенції ООН проти катувань.

На жаль, у 2011 році ситуація не змінилася. Положення цієї статті досі не відповідають 
вимогам статей 1–4 Конвенції ООН проти катувань.

5. Практика національних судів

5.1. судова Практика Притягнення до відПовідальності Правоохоронців

Станом на 10 жовтня 2011 року у Державному реєстрі судових рішень (далі — Реєстр) 
із 17 вироків, відповідно до яких до кримінальної відповідальності притягнуто осіб за стат-
тею 127 КК України, лише 3 судових рішення стосуються агентів держави.

17 http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=72169&fp=931 
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У той самий час Реєстр містить вироки, відповідно до яких працівники правоохоронних 
органів були притягнуті до кримінальної відповідальності за дії, які можуть бути кваліфіковані 
як катування, за статтями 364 та 365 КК України («Зловживання владою або службовим ста-
новищем» та «Перевищення влади або службових повноважень»).

Так, наприклад, 1 квітня 2011 року Шевченківський районний суд м. Львова визнав 
винними у вчиненні злочинів, передбачених статтями 364 ч. 3 та 365 ч. 2 КК України двох 
оперуповноважених Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, які 
застосовували до підозрюваного фізичне насильство «з метою перевірки на причетність до 
викрадення близько 10 000 грн. з АЗС № 9». Оперуповноважені наносили незаконно затри-
маній особі удари руками, ногами, сторонніми предметами по різних частинах тіла, а також 
підвішували на металевій вішалці, в результаті чого заподіяли йому тілесні ушкодження 
легкого ступеня тяжкості18.

Така судова практика також призводить до спотворення реальної статистики притяг-
нення до кримінальної відповідальності правоохоронців за вчинені ними катування.

5.2. судова Практика використання зізнань, отриманих внаслідок катування

Судова практика використання зізнань, отриманих внаслідок насилля або під приму-
сом, у якості належних доказів також сприяє використанню катувань правоохоронцями 
як інструменту дізнання та слідства. Законодавством не передбачено процедури вилучення 
доказів, отриманих за допомогою катувань. 

Завдяки Європейському суду з прав людини вдається робити перші кроки для зламу 
системи, що склалася. Один обвинувальний вирок національних судів був скасований Вер-
ховним Судом України (далі — ВСУ) на підставі рішення Європейського суду, яким було 
констатовано порушення статті 6 Конвенції («Право на справедливий судовий розгляд») 
у зв’язку з тим, що в основу засудження були покладені зізнання осіб, отримані правоохо-
ронцями внаслідок катувань і за відсутності захисників19.

Донецький апеляційний суд засудив Леоніда Лазаренка до довічного ув’язнення. ВСУ 
залишив вирок у силі. Потім був процес у Європейському суді, який закінчився 28 жовтня 
2010 року винесенням рішення у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko 
v. Ukraine)20. Розглянувши справу, Європейський суд зазначив, що позбавлення заявника 
права користуватися послугами захисника и використання його зізнання, зробленого ним 
у цей проміжок часу, яке вплинуло на його засудження, є достатніми ознаками порушення 
гарантій справедливого судового розгляду, у зв’язку з чим констатував порушення статті 6 
§1 і §3(с) Конвенції. Європейський суд також відзначив, що хоча Леонід у своїй касаційній 
скарзі, поданій до ВСУ скаржився на порушення його прав на захист, що відповідно до на-
ціонального законодавства є грубим порушенням, яке може привести до скасування вироку, 
національний суд проігнорував цю скаргу. У цій справі Європейський суд дійшов висновку, 
що повторний судовий розгляд, відновлення чи перегляд справи є в принципі належним 
способом усунення порушення прав заявника. Леонід звернувся до ВСУ із заявою про пе-
регляд судових рішень у його справі 16 червня 2011 року ВСУ вперше після встановлення 
Європейським судом порушення статті 6 у зв’язку з порушенням національними органами 
гарантій справедливого судового розгляду скасував рішення судів першої та касаційної інс-
танції і направив справу на новий розгляд у суд першої інстанції21. 

У 2011 році Європейським судом встановлено порушення статті 6 Конвенції у трьох ана-
логічних справах: «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) 

18 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18015898 
19 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1313410341 
20 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1289377962 
21 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1309863250
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(заява № 39582/04, рішення від 27 січня 2011 року), «Бортник проти України» (Bortnik v. 
Ukraine) (заява № 42310/04, рішення від 21 квітня 2011 року)22 та «Баліцкій проти України» 
(Balitskiy v. Ukraine) (заява № 12793/03, рішення від 3 листопада 2011 року)23.

Комітет ООН з прав людини (далі — Комітет) у 2011 році у справах Віктора Щітки та 
Олександра Бутовенка також виніс рішення, у яких зазначив, що підозрювані були змушені 
визнати себе винними у вчиненні злочинів внаслідок застосування до них катування ук-
раїнськими правоохоронцями.

Так, своїм рішенням від 19 липня 2011 року Комітет встановив застосування катуван-
ня до Віктора Щітки для отримання його зізнання у зґвалтуванні та вбивстві, відсутність 
ефективного розслідування, порушення права на захист та права на виклик і допит свідків, 
а також такі фальсифікації і маніпуляції доказами, які прирівнюються до відмови у право-
судді24. Того ж дня у справі Олександра Бутовенка Комітет встановив, зокрема, застосуван-
ня до нього катування для отримання його зізнання у вбивстві, відсутність ефективного 
розслідування та порушення права на захист.

У своїх рішеннях у цих справах Комітет зазначив, що відповідно до пункту 3 (а) статті 2 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права Україна має надати Віктору Щітці 
та Олександру Бутовенку ефективний засіб правового захисту. У справі Щітки, на думку 
Комітету, такий засіб правового захисту має включати проведення ефективного розсліду-
вання заяви пана Щітки про застосування до нього катування та порушення кримінальної 
справи щодо винних осіб, проведення судового перегляду його кримінальної справи або 
його звільнення, а також надання йому повного відшкодування, у тому числі належної ком-
пенсації. У справі пана Бутовенка Комітет вказав, що ефективний засіб правового захисту 
має включати перегляд судового рішення про його засудження, проведення ефективного 
розслідування його скарги на застосування до нього катування, переслідування у судовому 
порядку винних осіб, а також повне відшкодування шкоди, включаючи надання належної 
компенсації. 

Віктором Щіткою було здійснено спробу ініціювати процес перегляду кримінальної 
справи після відповідної вказівки у рішенні Комітету. Однак, 3 листопада 2011 року Колегія 
суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ відмовила пану Щітці в допуску кримінальної справи 
щодо нього до провадження ВСУ, оскільки дійшла висновку, що Комітет діє не як міжна-
родна судова установа у той час, як відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 
підставою для перегляду судових рішень ВСУ, що набрали законної сили, є встановлення 
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Украї-
ною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом25.

6. Практика євроПейського суду

Потерпілі від катувань у міліції та кримінально-виконавчих установах все частіше звер-
таються до Європейського суду. Останній уже виніс кілька десятків рішень про порушення 
Україною статті 3 Конвенції. У 2011 році Європейським судом було встановлено порушення 
статті 3 Конвенції у 12 справах проти України. 

У справі «Міхалкова та інші проти України» (Mikhalkova and others v. Ukraine) (заява 
№ 10919/05, рішення від 13.01.2011 р.) Уряд не надав правдоподібних пояснень щодо ви-

22 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1295954597 
23 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1321360325 
24 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1317410175 
25 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1321523619 
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никнення пошкоджень на тілі заявника під час його перебування у відділі міліції, у зв’язку 
з чим Європейський суд дійшов висновку, що зазначені тілесні ушкодження стали резуль-
татом нелюдського поводження в порушення статті 3 Конвенції.

У справі «Душка проти України» (Dushka v. Ukraine) (заява № 29175/04, рішення від 
03.02.2011 р.) Європейський суд встановив порушення статті 3 у зв’язку з тим, що заявник 
отримав тілесні ушкодження, перебуваючи під контролем міліції. Крім того, Європейський 
суд зазначив у цій справі, що незалежно від того, чи застосовувалось до особи насилля, ви-
користання адміністративного арешту з метою зламати супротив особи й використати його 
уразливий емоційний стан для отримання зізнання у вчиненні злочину само по собі стано-
вить порушення статті 3 Конвенції. Європейський суд також встановив порушення статті 3 
Конвенції у частині неналежного розслідування скарги заявника про його побиття у міліції. 
У цьому зв’язку особливу увагу Європейський суд звернув на той факт, що вищестояща 
прокуратура та національні суди неодноразово відміняли постанови районної прокуратури 
про відмову в порушенні кримінальної справи з мотивів неповноти проведеної перевірки.

У справі «Бочаров проти України» (Bocharov v. Ukraine) (заява № 21037/05, рішення 
від 17.03.2011 р.) заявник після перебування під контролем міліції був госпіталізований 
з тілесними пошкодженнями, які були доволі серйозні і потребували стаціонарного лікуван-
ня протягом тривалого часу. Європейський суд дійшов висновку у цій справі, що заявник 
отримав пошкодження у результаті нелюдського і такого, що принижує гідність поводження 
всупереч статті 3 Конвенції. Європейський суд також вирішив, що державні органи Украї-
ни не виконали свої обов’язки щодо розслідування скарг заявника на погане поводження 
з боку міліції, чим порушили статтю 3 Конвенції. 

У справі «Новак проти України» (Nowak v. Ukraine) (заява № 60846/10, рішення від 
31.03.2011 р.) заявник, громадянин Польщі Петр Новак був затриманий працівникам міліції 
у Львові і висланий до Польщі. Після видачі два польські лікарі діагностували у нього опіки 
від цигарок, садна та зламаний зуб. Хоча заявник поскаржився на катування з боку ук-
раїнських міліціонерів до прокуратури Польщі, остання передала усі відповідні документи 
до органів прокуратури України, розслідування за фактом поганого поводження так і не 
було проведене. Європейський суд встановив порушення статті 3 Конвенції у цій справі 
і відзначив, що державні органи відповідають за ушкодження, отримані особою, яка зна-
ходиться під їх контролем, якщо не нададуть переконливих пояснень щодо виникнення 
ушкоджень, які знімають з них відповідальність. Державні органи мають також провести 
ефективне розслідування небезпідставної заяви про катування працівниками міліції.

У справі «Матушевський і Матушевська проти України» (Matushevskyy and Matushevska v. 
Ukraine) (заява № 59461/08, рішення від 2.06.2011 р.) Уряд не надав правдоподібних пояс-
нень щодо виникнення травм на тілі Ігора Матушевського під час його перебування у СІЗО. 
Взявши до уваги характер отриманих Ігорем пошкоджень, Європейський суд дійшов вис-
новку, що вони були доволі серйозними, і , відтак, була порушена стаття 3 Конвенції.

У справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) (заява 
№ 42310/04, рішення від 21.04.2011 р.) Іван Нечипорук скаржився, зокрема, що працівники 
міліції примушували його зізнатися у вчиненні злочину, застосовуючи для цієї цілі елект-
ричний струм. Європейський суд, взявши до уваги тяжкість поганого поводження і супутні 
обставини, дійшов висновку, що Іван Нечипорук став жертвою катування. Відповідно, було 
констатовано порушення статті 3 Конвенції. Європейський суд також вирішив, що у цій 
справі органи влади не вжили належних зусиль для проведення ефективного розслідування 
тверджень Івана про застосування до нього катування міліціонерами, і констатував пору-
шення статті 3 Конвенції міліціонерами.

У справі «Федоров та Федорова проти України» (Fyodorov and Fyodorova v. Ukraine) (заява 
№ 39229/03, рішення від 26.07.2011 р.) Європейський суд дійшов висновку, що застосування 
фізичної сили міліціонерами до першого заявника у відповідь на його намагання з’ясувати 
законність його примусової госпіталізації у психіатричну лікарню склала принижуюче гід-
ність поводження. Уряд не зміг довести, що пошкодження першого заявника могли бути 
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отримані внаслідок застосування сили, доречної при обставинах, що мали місце у відділку 
міліції, де заявник намагався виразити свій протест проти його госпіталізації. Європейсь-
кий суд дійшов висновку, що застосування сили було непропорційним і склало нелюдське 
і принижуюче гідність поводження щодо першого заявника. Уряд також не надав правдо-
подібних пояснень щодо отримання травм другою заявницею, у зв’язку з чим Європейський 
суд констатував, що вона була піддана нелюдському та принижуючому гідність поводженню 
в порушення статті 3 Конвенції. Європейський суд також дійшов висновку про порушення 
статті 3 Конвенції у зв’язку з неефективним розслідуванням скарг заявників на погане по-
водження з ним у зв’язку з виконанням наказу про госпіталізацію першого заявника.

У справі «Ошурко проти України» (Oshurko v. Ukraine) (заява № 33108/05, рішення від 
08.09.2011 р.) Європейський суд дійшов висновку, що органи влади не виконали свій пози-
тивний обов’язок щодо захисту фізичної недоторканності заявника, заявник був підданий 
поганому поводженню під час його тримання в СІЗО, у зв’язку з чим була порушена стаття 
3 Конвенції. Європейський суд дійшов також висновку, що органи влади не відреагували 
адекватно щодо серйозних проблем зі здоров’ям у заявника, що склало нелюдське і таке, що 
принижує гідність поводження всупереч статті 3 Конвенції. У цій справі українські органи 
влади не виконали свого процесуального обов’язку провести ефективне розслідування, чим 
порушили статтю 3 Конвенції.

У справі «Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine) (заява № 39598/03, рішення від 
21.07.2011 р.) Уряд не надав переконливих пояснень щодо обставин затримання заявника, 
які зумовили необхідність застосування бойових прийомів до нього. Крім того, Європейсь-
кий суд дійшов висновку, що пошкодження були нанесені заявнику не тільки під час його 
затримання, і що шкода, спричинена заявнику, була настільки серйозновхиннию, що є по 
суті катуваннями в розумінні статті 3 Конвенції. Суд також встановив, що національні ор-
гани не провели ефективного розслідування.

Крім того, у справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine) (заява № 40107/02, 
рішення від 10.02.2011 р.), «Іззетов проти України» (Izzetov v. Ukraine) (заява № 23136/04, 
від 15.09.2011 р.) та «Мустафаєв проти України» (Mustafayev v. Ukraine) (заява № 36433/05, 
рішення від 13.10.2011 р.) Європейський суд констатував порушення статі 3 Конвенції 
у зв’язку з неналежними умовами тримання у СІЗО та ІТТ.

Сума компенсації, присуджена Європейським судом потерпілим у вищезазначених 
справах, склала 274 774 євро. Її відшкодує держава з державного бюджету України, а не 
винні у злочині особи.

В Україні діє Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини». Вищезазначеним законом передбачено, що у справах про відшкодуван-
ня збитків, завданих державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування, Мініс-
терство юстиції має звернутися із регресним позовом до органу, який вчинив порушення, 
або до Генеральної прокуратури з поданням про відкриття кримінальної справи для встанов-
лення винних. Міністерство юстиції вимагало від Генеральної прокуратури відкриття 111 та-
ких справ, але жодна не була порушена26. Це також сприяє переконанню працівників міліції 
у своїй безкарності та відсутності будь-якої відповідальності за застосування катувань.

7. дерЖавні органи

7.1. міністерство внутрішніх сПрав україни

28 квітня 2011 року Анатолій Могильов, який займав на той час посаду Міністра внут-
рішніх справ України, офіційно визнав, що правоохоронці застосовують катування до затри-
маних, щоб підвищити відсоток розкриття злочинів. Він також повідомив журналістів після 

26 З відповіді Мінюсту на інформаційний запит УГСПЛ.
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наради в МВС України, присвяченої питанню дотримання прав людини в установах МВС 
України, що його міністерство буде змінювати принципи роботи27.

Так, 20 січня 2011 року Міністром внутрішніх справ було затверджено наказ № 17 
про нову систему оцінки діяльності органів внутрішніх справ в рамках експериментального 
проекту строком на 1 рік. На жаль сподівання на те, що нові критерії оцінки роботи міліції 
не будуть базуватися на кількісному підході, не виправдалися. Ефективність розкриття зло-
чинів згідно з цим наказом оцінюється на підставі кількості розкритих злочинів28 Відтак, 
поки що рано говорити про усунення основної причини застосування катувань у своїй ро-
боті працівниками правоохоронних органів.

31 березня 2011 року Міністром внутрішніх справ підписано розпорядження № 329 
«Про додаткові заходи щодо недопущення випадків катування та жорстокого поводження 
в діяльності органів внутрішніх справ», яким передбачено, зокрема, створення спеціальної 
спостережної комісії для узгодження та координації роботи щодо попередження катування 
та жорстокого поводження в діяльності органів внутрішніх справ, належного розгляду заяв 
та повідомлень про відповідні порушення з боку правоохоронців. Крім того, розпорядження 
передбачає здійснення раптових перевірок відповідними службами МВС України органів та 
підрозділів внутрішніх справ з метою виявлення фактів катування, жорстокого поводження29. 

На жаль, і діяльність спостережної комісії, і раптові перевірки діяльності працівників 
системи органів МВС України будуть здійснюватися працівниками цієї ж системи, а не 
незалежним органом. 

5 жовтня 2011 року у на парламентських слуханнях у Верховній Раді України щодо 
реформування системи органів МВС України та впровадження європейських стандартів 
Анатолій Могильов зазначив, що тепер в системі органів МВС України не існує поняття 
відсотка розкриття злочинів. Крім того, колишній Міністр повідомив про три основні на-
прями реформування системи органів МВС України,а саме: якісні кадрові зміни, відповідне 
матеріально-технічне, фінансове та програмно-інформаційне забезпечення, а також ство-
рення стійких інститутів громадського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ. 
Він заявив, що має підтримуватися безперервний діалог і відносини партнерства зі структу-
рами та організаціями громадського суспільства30. 

З цього приводу слід зазначити, що Громадська рада, чия робота була зупинена у 2010 році, 
відновила свою роботу у січні 2011 року31. Однак, протягом цього року її робота стосувалася 
в основному обговорення організаційних питань своєї діяльності. Жодних проектів, спря-
мованих на боротьбу проти катувань та жорстокого поводження у 2011 році Громадською 
Радою при МВС України не впроваджувалося.32

Відтак, заяви колишнього Міністра внутрішніх справ про зміну принципів у роботі 
правоохоронців та про реформування системи органів МВС залишаються декларацією про 
наміри.

7.2. генеральна Прокуратура україни

Генеральна прокуратура України (далі — Генпрокуратура) неодноразово піднімала 
у 2011 році питання про катування осіб правоохоронними органами на стадії дізнання та 
досудового слідства.

27 http://korrespondent.net/video/ukraine/1212585-mogilev-priznal-primenenie-pytok-v-milicii 
28 http://umdpl.info/index.php?id=1297444961 
29 http://umdpl.info/index.php?id=1303471514 
30 http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/mai%20n/ru/publish/article/678418;jsessionid=F73B1FFE2874ECA8D133CAB 

9431A8085 
31 http://library.khpg.org/files/docs/1277206750.pdf 
32 http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/47315
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Так, 29 березня 2011 року у ході розширеного засідання колегії Генпрокуратури з питань 
стану дотримання законності при розслідування фактів застосування правоохоронними ор-
ганами катувань до громадян Генеральний прокурор України повідомив, що він вимагає від 
прокурорів ефективного використання усіх наданих законом повноважень для викоренення 
фактів застосування правоохоронцями фізичного насильства.33

21 червня на розширеному засідання колегії за підсумками роботи органів прокуратури 
України у І півріччі 2011 року, Генеральний прокурор знову відзначив, що надзвичайно 
гострою для України є проблема дотримання прав людини у кримінальному судочинстві та 
існування непоодиноких випадків катування на стадії дізнання та досудового слідства.

Повністю поділяючи висловлену тезу, Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини (далі — Асоціація) звернулась до нього з пропозицією про створення робочої гру-
пи за участю представників органів прокуратури, науковців та представників громадських 
організацій, яка займалась би розробкою форм доступу інституцій суспільного контролю до 
розслідувань за фактами катувань та жорстокого поводження людей у міліції. 

У своїй відповіді начальник Головного управління нагляду за додержанням законів при 
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Генпроку-
ратури В.Білоус повідомив Асоціацію листом, що «Участь у роботі громадських організацій 
працівників прокуратури чинним законодавством не передбачена»34.

На жаль, Генпрокуратура як і МВС України обмежилася декларацією про наміри.

7.3. державна Пенітенціарна служба україни

6 квітня 2011 року Президент України затвердив своїм указом №394/2011 Положення 
про Державну пенітенціарну службу України (далі — Положення). За словами Голови ДПтСУ 
Лісіцкова О.В., створення ДПтСУ є відображенням стратегічного курсу державної політики 
у напрямку соціальної переорієнтації процесу виконання кримінальних покарань з урахуван-
ням міжнародних стандартів, дотримання принципів законності, гуманізму, демократизму та 
справедливості, а також сучасної світової кримінально-виконавчої доктрини35.

Однак, у новому Положенні скасовано багато позитивних норм попереднього, таких 
як, наприклад, забезпечення дотримання прав людини і громадянина, вимог законодавства 
щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізації законних прав та інтересів 
засуджених і осіб, узятих під варту36. 

У кримінально-виконавчій системі, як і раніше, спостерігаються численні порушення 
прав людини. Серед ключових проблем — її закритість, відсутність громадського контролю, 
переповненість слідчих ізоляторів і кримінально-виконавчих установ. 

Кількість засуджених та затриманих осіб щороку зростає — на кінець 2010 року у тюр-
мах та слідчих ізоляторах перебувало 154 тис. чоловік. 

У 80 із 151 установи кримінально-виконавчої системи норми жилої площі не відпові-
дають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України. Неприпустимо низькою зали-
шається така норма і для слідчих ізоляторів, де взяті під варту вимушені спати по черзі та 
перебувати у неналежних умовах, які принижують людську гідність. Скупченість у каме-
рах, антисанітарія, відсутність належного медичного огляду, свіжого повітря, якісної питної 
води, погане харчування — все це призводить до частих захворювань засуджених та осіб, 
узятих під варту. Як наслідок, протягом 2010 року серед таких громадян зареєстровано 
понад 86 тис. захворювань, тобто хворіє кожен другий. Порушуються і права засуджених 

33 http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=72169&fp=1061 
34 http://www.khpg.org/index.php?id=1314698287 
35 http://depkvs.kh.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3Aanalizpolojennya&catid=34%3Aanal

ityka&Itemid=27 
36 http://www.khpg.org/index.php?id=1312883196 
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на працю. Прийняття на регіональному рівні програм створення нових робочих місць для 
засуджених не дало позитивних результатів. На сьогодні лише близько 40 відсотків працез-
датних засуджених зайняті корисною працею. Водночас абсолютна більшість людей, поз-
бавлених волі, не має жодної копійки на особистих рахунках, тоді як майже 40 тис. з них 
отримують виконавчі листи на загальну суму близько 0,5 млрд. гривень37.

Тільки зміна самої мети діяльності кримінально-виконавчої системи, яка по суті є репресив-
ною системою, орієнтованою на ізоляцію та покарання злочинців, а не на зміну їх свідомості та 
ставлення до вчинення злочинів, призведе до кардинальних змін у діяльності ДПтСУ. 

Крім того, зміна ідеології кримінального правосуддя, яке віддає перевагу триманню 
під вартою серед інших запобіжних заходів, дала б змогу «розвантажити» слідчі ізолятори, 
переорієнтувати ДПтСУ з пошуку коштів для будівництва нових установ на реконструкцію 
та технічне переоснащення існуючих, привести умови тримання у відповідність до європей-
ських стандартів.

8. міЖнародні органи

8.1. Парламентська асамблея ради ЄвроПи

У резолюції 1787 (2011) Парламентська асамблея Ради Європи (далі — ПАРЄ) перера-
ховані системні проблеми деяких держав, до яких відноситься і Україна. ПАРЄ відмітила, 
що все ще існують значні системні недоліки, які є причиною великого числа непоодиноких 
фактів порушення Конвенції і серйозно підривають принцип верховенства права у від-
повідних державах. Зокрема, мова йде про факти поганого поводження з боку працівників 
правоохоронних органів, а також відсутності реального розслідування цих випадків. ПАРЄ 
зазначила, що Україні необхідно вжити заходів щодо боротьби з невиправданим застосу-
ванням сили працівниками міліції і забезпечити реальне розслідування повідомлень про 
випадки поганого поводження. 

8.2. Підкомітет оон з Питань ПоПередження катування

Підкомітет ООН з питань попередження катування (далі — підкомітет ООН) за резуль-
татами свого візиту 16–25 травня 2011 року надав Кабінету Міністрів України свої висновки, 
у яких відзначив відсутність в Україні національного превентивного механізму з поперед-
ження катувань. 

Голова підкомітету ООН і керівник делегації Малкольм Еванс відмітив, що хоча рі-
шення про форму організації національного превентивного механізму є прерогативою ук-
раїнської влади, він має бути створений відповідно до міжнародних зобов’язань України 
з врахуванням відповідних положень Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти 
катувань. Еванс також зазначив, що мандат, повноваження і незалежність роботи такого 
механізму мають бути гарантовані законодавством і здійснені на практиці38.

8.3. ЄвроПейський комітет з Питань заПобігання катуванням (ЄкПт)

23 листопада 2011 року ЄКПТ опублікував доповідь про візит в Україну з 9 до 21 вересня 
2009 року. У доповіді ЄКПТ дав уряду України низку рекомендацій39. Зокрема, Комітет відмі-
тив, що будь-які нестандартні предмети, що можуть застосовуватися для жорстокого повод-

37 http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737372 
38 http://umdpl.info/index.php?id=1306388608 
39 http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2011-29-inf-eng.htm. Відповідь уряду України: http://www.cpt.coe.int/

documents/ukr/2011-30-inf-ukr.pdf
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ження, не повинні знаходитися в приміщеннях органів внутрішніх справ, де можуть допиту-
вати осіб. ЄКПТ також рекомендував, щоб працівники органів внутрішніх справ регулярно 
отримували чітке розпорядження про «нульову толерантність» щодо поганого поводження. 
Правоохоронці мають ясно усвідомлювати, що ті з них, хто застосовує погане поводження, 
а також ті, хто закриває на це очі або сприяють таким діям, будуть суворо покарані. Комітет 
також закликає українську владу для розробки суворіших процедур найму і підвищення про-
фесійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ, оперативних співробітників 
і слідчих. Під час навчання особлива увага має бути приділена сучасним методам розсліду-
вання злочинів, тим самим знижуючи залежність розкриття злочинів від зізнань, отриманих 
на допитах. У зв’язку з цим, інвестиції мають бути зроблені в придбання сучасних технічних 
засобів дослідження (наприклад, криміналістичне і лабораторне устаткування). Крім того, 
зізнання, які були зроблені в результаті катування, не повинні використовуватися як доказ 
в ході будь-якого судового розгляду, окрім судового розгляду відносно особи, обвинуваченої 
в поганому поводженні. ЄКПТ також порекомендував забезпечити належні умови тримання 
під вартою в районних відділеннях міліції і кримінально-виконавчих установах.

8.4. Amnesty InternAtIonAl

12 жовтня 2011 року Amnesty International презентувала свою доповідь «Немає складу 
злочину: розплата за безкарність міліції в Україні». У доповіді сказано, що за деякими оцін-
ками сотні тисяч людей в Україні кожного року стають жертвами міліцейського свавілля. 
Порушення варіюються від невиконання вимог кримінально-процесуального кодексу до ра-
систських дій, вимагання, катування та інших проявів жорстокості, а також випадків смерті 
під вартою. Свавілля є наслідком культури безкарності, що укорінилася в міліцейському 
середовищі України. Особи, які подають скарги на серйозні порушення прав людини, часто 
стикаються зі стандартною відмовою порушити кримінальну справу «за відсутністю в діянні 
складу злочину». При цьому переважна більшість випадків порушення прав людини — як 
серйозних, так і дрібних — не потрапляє в офіційну статистику, оскільки потерпілі побою-
ються помсти з боку міліції або не вірять, що у їх справах будуть вжиті дійсні заходи. Уряд 
України має, в кінці кінців, взяти зобов’язання з реформування системи нагляду за діяль-
ністю міліції. Такі три проблеми мають бути вирішені у першу чергу: відсутність нагляду 
за місцями тримання під вартою, відсутність незалежних слідчих органів і небажання при-
тягувати до відповідальності працівників правоохоронних органів. Ефективне рішення цих 
проблем необхідне для усунення корупції, попередження катувань і поганого поводження, 
а також у якості гарантії того, що винуваті особи будуть притягнуті до відповідальності40.

9. щодо національного Превентивного механіЗму

Ратифікувавши в 2006 році Факультативний протокол до Конвенції ООН проти ка-
тувань (далі — Факультативний протокол), Україна взяла обов‘язок створити національні 
превентивні механізми, тобто орган (чи органи), який буде здійснювати безперешкодні 
відвідування і моніторинг місць несвободи з метою недопущення катувань. Хоча на ство-
рення такого механізму було відведено лише один рік, але лише через 5 років було зроблено 
перший крок до його створення. 

27 вересня 2011 року Указом Президента № 950/2011 було затверджено положення про 
Комісію з питань попередження катувань (далі — Комісія)41. Комісія є постійно діючим 

40 http://amnesty.org.ru/system/files/2011_Ukraine_police_briefing.pdf 
41 http://www.president.gov.ua/documents/14032.html
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консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою сприян-
ня виконанню Україною зобов’язань за Факультативним протоколом.

Комісія утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комісії, 
які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Виконавчим секретарем Комісії є за 
посадою Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Персо-
нальний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням голови Комісії.

Основними завданнями Комісії є виявлення фактів катувань та інших жорстоких, не-
людських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, внесен-
ня в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо їх припинення і за-
побігання повторенню; участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства 
у сфері попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижу-
ють гідність, видів поводження та покарання і внесення цих пропозицій у встановленому 
порядку Президентові України.

Комісія для виконання покладених на неї завдань має право відвідувати в установлено-
му порядку згідно із затвердженим Комісією планом та в разі необхідності позапланово міс-
ця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи виконання покарань, психіат-
ричні заклади, спеціальні навчально-виховні установи, опитувати осіб, які там перебувають, 
та отримувати інформацію про умови їх тримання.

Голова Комісії регулярно, не рідше одного разу на місяць, доповідає Президентові Ук-
раїни про діяльність Комісії. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійс-
нюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

18 листопада 2011 року Указом Президента України було затверджено склад Комісії42. 
До неї увійшли народні депутати, держслужбовці, наукові співробітники, адвокати, пред-
ставники громадських та міжнародних організацій. Очолив Комісію Портнов Андрій Воло-
димирович, Радник Президента України, Керівник Головного управління з питань судоус-
трою Адміністрації Президента України.

Безперечно, Комісія у такому вигляді, як її створено Указом Президента, не відпові-
дає основним вимогам Факультативного протоколу. Основним її недоліком є фінансова 
та структурна залежність від державних органів. Відсутність вироблених процедур роботи 
Комісії, а також будь-якої практики не дозволяють робити висновки щодо інших аспектів 
її функціонування. Відтак, в Україні все ще не створений незалежний превентивний ме-
ханізм, який би відповідав вимогам Факультативного протоколу та мав би функціональну 
незалежність та незалежність його персоналу.

10. рекомендації

1. МВС України мають бути розроблені нові критерії оцінки ефективності роботи пра-
цівників міліції, не пов’язані з кількісними показниками розкриття злочинів. 

2. Припинити практику застосування масового побиття в кримінально-виконавчих уста-
новах та слідчих ізоляторах.

3. Створити незалежний від органів МВС України та органів прокуратури орган для 
проведення ефективного розслідування тверджень про застосування катувань правоохорон-
цями та працівниками кримінально-виконавчої системи.

4. Правоохоронці, щодо яких порушені кримінальні справи або ведуться перевірки від-
повідними підрозділами системи МВС України за повідомленнями про застосування ними 
катувань, мають бути відстороненні від свої посадових обов’язків на час проведення розслі-
дування чи перевірки.

42 http://www.president.gov.ua/documents/14191.html 
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5. Державні органи мають визнати дійсний масштаб катувань. Для цього правоохоронні 
органи, установи кримінально-виконавчої системи та суди мають вести статистичний облік 
випадків катувань та оприлюднювати свої статистичні дані.

6. Створити ефективні механізми громадського контролю за діяльністю правоохоронців 
та працівників кримінально-виконавчої системи.

7. Розпочати роботу Комісії з питань попередження катувань та зробити її роботу мак-
симально прозорою для суспільства.

8. Створити превентивний механізм для запобігання катуванням, який би відповідав 
вимогам Факультативного протоколу

9. Передбачити у законодавстві України положення про недопустимість зізнань, отри-
маних під примусом/насиллям і без адвоката, у якості належних доказів, а також процедуру 
вилучення доказів, отриманих за допомогою катувань. 

10. Внести зміни у положення статті 127 КК України для того, щоб вона відповідала 
вимогам Конвенції ООН проти катувань.

11. Міністерство юстиції має подавати регресні позови до правоохоронних органів, пра-
цівники яких застосували катування, у разі встановлення Європейським судом порушення 
статті 3 Конвенції.

12. Внести зміни до законодавства та змінити практику національних судів щодо проце-
дури взяття під варту на виконання пілотного рішення Європейського суду у справі «Харчен-
ко проти України» (Kharchenko v. Ukraine)43, що сприятиме «розвантаженню» переповнених 
слідчих ізоляторів та в кінцевому результаті — приведенню умов тримання у відповідність 
до європейських стандартів.

43 http://hr-lawyers.org/files/docs/1298370111.pdf 
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III. ПРАВО НА СВОБОДУ1

1. системні Проблеми тримання Під вартою  
в системі кримінального судочинства

Слід зазначити, що у 2011 році проблеми тримання під вартою під час кримінального 
провадження стали більше обговорюватися у суспільстві через гучні справи проти Юлії Ти-
мошенко й колишніх членів її уряду та інші пов’язані з цим справи. Але можна зазначити, 
що ці справи не створили додаткові проблеми, а лише висвітлили ті проблеми, які на сис-
темному рівні існують вже давно, і на які ми звертали увагу у кожному попередньому звіті.

1.1. розумна Підозра

У законодавстві та практиці України все ще зберігається становище, що розумність 
підозри щодо особи, яке затримується або тримається під вартою, не береться до уваги та 
не аналізується судами при вирішенні цього питання. Така вимога не сформульована у за-
конодавстві, більше того, положення постанови Пленуму Верховного Суду України прямо 
забороняє судам визначати розумність підозри.

Це прямо суперечить вимогам статті 5 §§1(с) та 3 Конвенції, яка визначає розумність пі-
дозри як необхідну умову законності затримання. І хоча ця проблема є системною, у 2011 році 
вона стала дуже помітною завдяки справам проти чиновників уряду Юлії Тимошенко.

Як наслідок, Європейський суд розглядає дві справи, де проблема розумності підозри 
є однією з ключових: справи Корнійчука2 та Макаренка3. У обох випадках звертає на себе 
увагу те, що обвинувачення ґрунтується на тих самих фактах, які вже були визнані раніше 
судами такими, що не утворюють складу злочину, що означає відсутність розумної підозри.

У цьому аспекті варто зазначити достатньо прогресивні положення проекту КПК, який 
у статті 129 прямо передбачає, що

«Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо 
слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення криміналь-
ного правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження».

1.2. незареЄстроване затримання

Практика незареєстрованого затримання у період між фактичним затриманням та скла-
данням протоколу про затримання триває.

1 Підготовлено Аркадієм Бущенком, виконавчим директором УГСПЛ.
2 Korniychuk against Ukraine, № 10042/11.
3 Makarenko v. Ukraine, № 622/11.
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Європейський комітет із запобігання катуванням (КЗК) у нещодавно опублікованій 
доповіді за результатами візиту в України у 2009 році зазначив, що він

«стурбований тим, що здається «сірим» періодом між моментом, коли особа змушена залишатися з міліцією 

та моментом складання протоколу затримання». кзк також звернув увагу, що офіцери міліції вважають такий 

період звичайною практикою. Під час зустрічі з делегатами, «оперативні працівники … зазначали, що вони ма-

ють право на бесіду протягом 3 годин перед тим, як передати затриману особу слідчому, який інформує особу 

про його права та складає протокол затримання. цей «трьохгодинний» період, здається, не враховується до 

72-годинного строку тримання у міліції. … багато осіб… стверджували, що вони провели ніч у оперативному 

підрозділі або були прикутими до радіатора у коридорі до того, як їх затримали офіційно».4

До цього часу не було вжито ефективних заходів для подолання практики «неофіційно-
го» затримання. Варто зазначити, що стаття 207 проекту нового КПК, підготовленого робо-
чою групою з питань реформування кримінального судочинства5, передбачає важливе поло-
ження, яке може допомогти викорінити таку практику у разі сумлінного застосування:

«Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змуше-
на залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному 
уповноваженою службовою особою».

1.3. адміністративне затримання для мети кримінального Переслідування

Проблема використання адміністративного затримання для мети кримінального пере-
слідування відзначалась нами у щорічних доповідях, починаючи з 2004 року. Ми також 
рекомендували внести зміни до законодавства, які виключали б використання адміністра-
тивного затримання з метою кримінального переслідування, наприклад, передбачивши 
обов’язкове звільнення підозрюваного у вчиненні адміністративного правопорушення до 
розгляду справи судом (див, наприклад, доповідь за 2009-2010 роки). Ця проблема відзнача-
лась також у доповідях КЗК та Висновках і рекомендаціях Комітету ООН проти катувань, 
а також призвела до висновку про довільний характер такого затримання у справах Євро-
пейського суду з прав людини, наприклад, у справах Дороніна6 та Захаркіна7.

До цього часу не були вжиті заходи для подолання цієї системної проблеми, що має 
наслідком застосування катувань та нелюдського поводження до затриманих, а також пору-
шення їхніх прав на справедливий судовий розгляд.

У 2011 році Європейський суд прийняв рішення у декількох справах, де розглядалась 
ця проблема. У рішенні у справі Балицького Європейський суд, застосовуючи статтю 46 
Конвенції, зазначив:

«Практика адміністративного арешту особи з метою отримати можливість допитати її у якості підозрюваного 

у вчиненні злочину була визнана судом довільною з погляду статті 5 конвенції, оскільки органи влади не забез-

печили заявникам процесуальних прав підозрюваного у злочині. у справі Нечипорук та Йонкало проти України 

суд підкреслив, що, формально застосувавши до заявника адміністративне затримання, а фактично поводя-

чись із ним як з підозрюваним у вчиненні злочину, працівники міліції позбавили його можливості користуватися 

послугами адвоката, участь якого була б обов’язковою за українським законодавством, якщо б його звинува-

чували у вбивстві, вчиненому групою осіб та/або з корисливих мотивів, — у злочині, щодо якого він насправді 

допитувався…. враховуючи структурний характер проблеми, виявленої у цій справі, суд підкреслює, що має 

бути проведена негайна реформа законодавства та адміністративної практики, щоб привести законодавство та 

4 CPT/Inf (2011) 29 http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2011-29-inf-eng.htm#_Toc257811036
5 http://minjust.gov.ua/files/KPK_20110705.zip
6 Doronin v. Ukraine, № 16505/02, §56, 19 February 2009
7 Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, 24 June 2010
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практику у відповідність із висновками суду у цьому рішенні та з вимогами статті 6. суд залишає за державою, 

під наглядом комітету міністрів, визначити найбільш придатний спосіб вирішення цих проблем».8

До цього часу жодних спроб, спрямованих на подолання цього системного порушення, 
не здійснюється.

1.4. Проблеми безПідставного затримання

У попередніх доповідях, зокрема у доповіді за 2009–2010 роки ми відзначали наявність 
таких системних проблем у законодавстві та практиці, як  відсутність у рішенні про три-
мання під вартою вказівки на строк дії такого заходу, тримання під вартою без жодного 
рішення у період між завершенням досудового слідства та попереднім судовим розглядом, 
10 лютого 2011 року Європейський суд у справі Харченка визнав, що такі порушення є сис-
темними проблемами українського законодавства та практики. Суд зазначив:

98. …суд регулярно виявляє порушення статті 5 §1(с) конвенції, а саме: утримання під вартою без відповідно-

го рішення суду у період після закінчення досудового слідства і початку судового розгляду та рішення судів, 

прийнятих в період судового розгляду без зазначення строку тримання під вартою, тобто скоріш за все які 

схвалюють але не продовжують тримання під вартою, що є несумісними з вимогами статті 5. видається, що 

обидві проблеми продукуються законодавчими прогалинами.9

1.5. необґрунтованість рішень судів Про тримання Під вартою

У справі Харченка Європейський суд також визнав системною проблемою відсутність 
обґрунтування у рішенням про взяття під варту та продовження тримання під вартою. Суд 
зазначив, що

«навіть протягом тривалих строків тримання під вартою національні суди часто посилаються, якщо взагалі 

посилаються, на один і той же перелік підстав взяття особи під варту протягом усього періоду його тримання 

під вартою в порядку запобіжного заходу, хоча … зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої 

підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і судові органи мають навести інші підстави для 

продовження тримання під вартою». 10

Суд зазначив, що «це питання має бути розглянуто національними органами влади, 
щоб уникнути подальших повторних скарг в цьому відношенні».

Не спостерігається якихось заходів з боку держави, спрямованих на подолання цієї 
проблеми. Крім того, у відомих справах проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка суди 
обґрунтовували рішення про взяття під варту таким чином, що ці рішення самі по собі ста-
новились втручанням у їхні права, передбачені статтями 6 та 10 Конвенції.11 

Більше того, останнім часом виявилася тенденція у поведінці органів прокуратури, яка 
спрямована на поглиблення цієї системної проблеми. У кількох справах прокуратура, не-
вдоволена рішеннями судів, які, серед іншого, звільняли з-під варти підозрюваних через 
те, що прокуратура не обґрунтувала необхідності їх тримання під вартою, — тобто прямо 
застосовували принципи, передбачені статтею 5 Конвенції, — прокуратура вдавалась до 
адміністративного тиску на суддів, звинувачуючи їх у «порушенні присяги», користуючись 

8 Balitskiy v. Ukraine, № 12793/03, §§51 та 54, 3 November 2011
9 Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §98, 10 February 2011
10 Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §99, 10 February 2011
11 Див. докладніше «Политические преследования в современной Украине: 2010-2011», http://

www.helsinki.org.ua/index.php?id=1321887763
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своїм представництвом у Вищій раді юстиції України. Наприклад, у одній зі справ заступ-
ник Генерального прокурора України Гаврилюк, який одночасно є членом Вищої ради 
юстиції, вимагав звільнення суддів апеляційного суду м. Києва за порушення присяги через 
звільнення ними обвинувачених з-під варти, оскільки прокуратура не навела достатніх під-
став для їх подальшого утримання.12

Таким чином, органи прокуратури України поглиблюють системну проблему, що виз-
начена у справі Харченка, що лише збільшить кількість заяв до Європейського суду та до 
значних виплат з державного бюджету України.

У цьому контексті варті уваги положення проекту КПК, у яких вимагається ретельне 
дослідження існування ризиків з посиланням на конкретні обставини, зобов’язання обви-
нувачення надати докази таких обставин та обов’язок суду обґрунтувати, чому інші запобіж-
ні заходи не можуть зменшити існуючі ризики.

1.6. Право на оскарження тримання Під вартою

Як і раніше, особа, що тримається під вартою під час досудового розслідування, за 
законом не має права на оскарження законності такого заходу. Але можна зазначити, що 
проект КПК передбачає достатньо вагомі і добре розроблені гарантії оскарження для особи, 
що тримається під варто, які, у разі схвалення проекту, можуть задовольнити вимоги статті 
5 §4 Конвенції.

Також залишається проблемою оскарження тримання під вартою під час перебування 
кримінальної справи на стадії судового розгляду. У кількох справах проти України Євро-
пейський суд розглядав цю проблему, і нарешті, у справі Харченка визнав її системною 
і зазначив:

«Що стосується права на перегляд законності затримання, гарантованого п. 4 статтею 5 §4, суд відзначає, 

що … національні суди не реагували адекватно на аргументи заявників щодо необхідності їх звільнення. 

незважаючи на наявність національних судових органів, уповноважених розглядати такі питання і прийма-

ти рішення про звільнення, видається, що за відсутності чіткої процедури розгляду законності затримання 

вищезгадані повноваження часто залишаються теоретичним, а не практичним засобом для цілей статті 5 §4. 

крім того, невідкладності розгляду законності затримання, видається, перешкоджає те, що такий перегляд 

пов’язаний з іншими процесуальними діями у кримінальній справі відносно заявника в ході розслідування і 

судового розгляду, хоча такі процесуальні дії не обов’язково збігаються з необхідністю розглядати питання про 

подальше затримання заявника оперативно і з розумною періодичністю. … суд вважає, що ці питання повинні 

вирішуватися національною владою, щоб уникнути подальших повторних скарг в цьому відношенні».13

2. ПоЗбавлення волі в інших виПадках

2.1. адміністративне затримання

Рішенням Конституційного Суду України визнані неконституційними низка положень 
законодавства, які стосується адміністративного затримання, що давали повноваження за-
тримувати особу без рішення суду на строк, що перевищує 72 години.

Також Конституційний Суд визнав, що так зване «доставлення» особи та перебування 
особи у міліції у стані сп’яніння все ж є позбавленням свободи.

12 Див. докладніше http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1311841868
13 Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §100, 10 February 2011.
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З цього рішення непрямо випливає, що Конституційний Суд розуміє поняття «злочи-
ну», що використане у статті 29 Конституції, у більш широкому розумінні, ніж це поняття 
розуміється у Кримінальному кодексі України. Це випливає з того, що Конституційний Суд 
поширив положення частини 3 цієї статті, які стосуються, якщо виходити з тексту статті, 
лише «злочинів», на правопорушення, які злочинами у строгому розумінні не є.

2.2. тримання Під вартою з метою екстрадиції

У нашому звіті за 2009–2010 роки зазначалося запровадження у КПК нової процедури 
вирішення питань, пов’язаних з екстрадицією особи. На цей момент ще немає достатньої 
інформації, аби оцінити ефективність цієї процедури. Але у цьому році Європейський суд 
з прав людини передав на комунікацію Уряду України справу Курбанбаєва14, де це питання 
буде розглянуто.

2.3. затримки зі звільненням через адміністративні неузгодженості

У справі Мокаллала15 Європейський суд встановив порушення право на свободу, оскіль-
ки заявник тримався під вартою з метою екстрадиції ще три дні, після того як уряд Ірану 
повідомив наші органи влади про те, що потреба в екстрадиції зникла.

У справі Ошурка16 заявник утримувався у колонії протягом 14 днів після того, як апе-
ляційний суд прийняв рішення про його умовно-дострокове звільнення через затримку із 
надісланням рішення суду до колонії.

Нагадаємо, що раніше аналогічне порушення було визнане у справі Кац та інші проти 
України.17

2.4. маніПулювання Процедурами

Справа Новака є ще одним, на додаток до маніпулювання адміністративним затриман-
ням, прикладом маніпулювання процедурами з боку правоохоронних органів. Заявник був 
затриманий у Львові 20 січня 2005 року і висланий до Польщі 24 січня 2005 відповідно, як 
стверджували офіційні документи, до статті 32 Закону про правовий статус іноземців. На-
справді, це була екстрадиція, оскільки міліція мала інформацію від польських колег, що він 
розшукується у зв’язку із кримінальною справою у Польщі.

Суд також зазначив, що відсутнє правове регулювання затримання іноземців, яке б від-
повідало вимогам щодо якості закону.

3. механіЗми контролю

У звіті за 2009–2010 роки зазначалося  фактичне припинення діяльності Управління 
моніторингу дотримання прав людини, яка так і не була поновлена.

Однак, Указом Президента від 27 вересня 2011 року було створено Комісію з питань 
попередження катувань, а Указом Президента від 18 листопада 2011 року було затверджено 
персональний склад Комісії. Наскільки відомо, до цього часу (початок грудня) Комісія не 
розпочала свою роботу, хоча сам факт її створення можна вітати.

14 Kurbanbayev against Ukraine, № 42289/09.
15 Mokallal v. Ukraine, № 19246/10, 10 November 2011.
16 Oshurko v. Ukraine, № 33108/05, 8 September 2011.
17 Kats and Others v. Ukraine, № 29971/04, 18 December 2008.
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4. виконані рекомендації

З рекомендацій, що були зазначені у минулорічних доповідях, були виконані наступні:
— надана згода на оприлюднення доповіді КЗК за результатами візиту в України 

у 2009 році і доповідь оприлюднена;
— прийнято закон «Про безоплатну правову допомогу», де зокрема передбачене право 

на безоплатну допомоги особи, психічне здоров’я якої ставиться під сумнів.

5. рекомендації

Включити до закону «Про безоплатну правову допомогу» право (1) іноземців на безоп-
латну правову допомогу у будь-яких випадках їх затримання та (2) неповнолітніх, затрима-
них за будь-якими підставами;

— пришвидшити прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України 
з урахуванням зауважень, що висловлені експертами Ради Європи або інкорпору-
вати відповідні положення до чинного Кримінально-процесуального кодексу;

— передбачити обов’язкове фіксування будь-якого випадку затримання незалежно від 
підстав його застосування;

— передбачити у відповідних законах обов’язок негайного звільнення особи у разі 
постановлення рішення про звільнення або у разі втрати чинності рішенням, на 
підставі якого вона була позбавлена свободи, та передбачити відповідальність за 
порушення цього обов’язку;

— надати Комісії з питань попередження катувань достатні ресурси та повноваження 
для здійснення відвідувань місць несвободи;

— розпочати розробку законопроекту щодо національних превентивних механізмів 
відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань;

— передбачити обов’язкове звільнення осіб, що затримані у адміністративному по-
рядку, після складання протоколу про правопорушення під зобов’язання явки до 
органу, повноважного розглядати справи про правопорушення;

— передбачити обов’язок суду при вирішенні питання про взяття або продовження 
взяття під варту визначати розумність підозри або обвинувачення проти особи, 
а також обґрунтовувати застосування запобіжного заходу конкретними обставина-
ми справи.



��
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1. Загальний огляд

Право на справедливий суд останні два роки перебуває в центрі уваги громадськості че-
рез очевидні порушення його стандартів під час тривалих публічних судових процесів щодо 
політиків. З іншої сторони, судова реформа, що відбулась у середині 2010 року, дає перші 
результати, котрі не додають оптимізму.

Старі проблеми судочинства залишилися. Зокрема, драматично погіршується ситуація 
з тривалістю судових процесів понад розумні строки та ростом навантаження на одного 
суддю (у середньому навантаження суді місцевого суду виросло до 130 справ на рік, а судді 
ВАСУ — до 138 матеріалів), погіршується ситуація з невиконанням рішень судів, де сторо-
ною є держава, не зменшилася проблема корупції в судах, й вони надалі в громадській думці 
займають одне з перших місць за корумпованістю, а кількість скарг на них щорічно зростає. 
Не покращився, як очікувалося, добір суддів2, і дається взнаки побудова їхнього навчання 
не через незалежні навчальні заклади, а через ВНЗ, що акредитуються МОН, і, відповідно, 
залежать від виконавчої влади.

Натомість з’явилися нові серйозні виклики, пов’язані з втратою незалежності суддями 
та росту їхньої політизованості та керованості ззовні. Судова реформа визначила фактично 
один надзвичайно важливий орган, що повністю контролює суди, — Вищу раду юстиції, 
котраҐ у свою чергу, повністю підконтрольна політикам та зокрема домінуючій політичній 
силі. Політична залежність породила надзвичайно дивні з правової точки зору рішення 
судів, починаючи від місцевих і закінчуючи Конституційним судом. Але наступ на незалеж-
ність суддів йшов і за іншими напрямками. 

Влада проводила кадрові ротації в судах аби встановити повний контроль над судо-
вою системою України. Багато суддів принципово подали у відставку з-за такого тиску, 
хоча влада каже, що вони пішли, бо хотіли більші соціальні виплати при звільненні. 
Іншими словами, влада закриває очі на відтік кваліфікованих кадрів із великим стажем. 
За різними оцінками із приблизно 8 500 суддівських посад вакантними залишаються вже 
понад 1 000.

У листопаді 2011 року Рада суддів адміністративних судів рекомендувала кандидатуру 
Ігоря Темкіжева на посаду голови Вищого адміністративного суду. Раніше цю посаду обій-
мав Олександр Пасенюк, якого нещодавно призначили суддею Конституційного Суду за 
парламентською квотою. За тиждень до цього (17 листопада) Темкіжев був переведений до 
Вищого адміністративного суду із системи господарських судів. У 2002–2010 роках він обій-

1 Підготовлено Аркадієм Бущенком, адвокатом, виконавчим директором УГСПЛ, Володимиром Яворським, 
членом Правління УГСПЛ.

2 Див. наприклад, Перший добір суддів за новим законом: сито дає тріщину?, Роман Куйбіда, Центр політико-
правових реформ, http://www.pravo.org.ua/index.php/2010-03-07-18-06-07/laworganisandstatussuddiv/249-2011-
05-25-10-17-07. 
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мав посаду голови Господарського суду в Донецькій області. З грудня 2010 року очолював 
Дніпропетровський апеляційний господарський суд. Члени Ради одностайно схвалили кан-
дидатуру Темкіжева. До початку голосування на його адресу не пролунало жодного запитан-
ня з боку суддів. Такий крок можна оцінити як визнання суддями адмінсудів, що серед них 
немає достойних претендентів, які змогли б очолити Вищий адміністративний суд. Цілком 
ймовірно, що вітчизняна судова система вкотре стикнулася із фактом призначення керів-
них кадрів за вказівкою згори. Хоча, згідно із законом, кандидатуру пропонують органи 
суддівського самоврядування. Складається враження, що судді лише виконують політичні 
замовлення. Пасивність та відсутність будь-якого спротиву суддів таким діям є підтверджен-
ням їхньої повної підконтрольності політичній владі.3 

Сьогодні голови ключових судових інстанцій є вихідцями із Донеччини і до цього не 
працювали в очолюваних ними судах або, так чи інакше, мають відношення до діючої вла-
ди. Як приклад, голова Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 
справ Леонід Фесенко, попри законодавчі норми, тривалий час суміщав свою посаду із 
обов’язками депутата Верховної Ради від Партії Регіонів. Голова Вищого господарського 
суду Віктор Татьков раніше працював головою Донецького апеляційного господарського 
суду і не мав досвіду роботи в суді касаційної інстанції.

Останнім не підконтрольним владі судом був Верховний суд України. Боротьба за нього 
тривала довго, хоча повноваження Голови закінчувалися 29 вересня 2011 року. Спочатку 
судовою реформою ВСУ було позбавлено практично усіх істотних повноважень. Наприкінці 
2010 року на Голову ВСУ В. Онопенко почався тиск з вимогою піти у відставку. Спроби 
через Пленум ВСУ провести рішення про недовіру Голові ВСУ провалилися.

Ймовірно після цього була ініційована прокуратурою кримінальна справа проти екс-
заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука, котрий є чоловіком доньки Онопенка. 
Це було зроблено достатньо цинічно: 22 грудня 2010 року одразу після народження своєї 
доньки він за викликом слідчого з’явився на допит в прокуратуру, де був затриманий. Його 
звинуватили у тому, що він 23 лютого 2009 року (за два роки до затримання) підписав лист 
про закупівлю юридичних послуг по справі НАК «Нафтогаз України» у одного постачальни-
ка — ТОВ «Магістерс». При цьому є багато підстав говорити про те, що це переслідування 
безпосередньо пов’язане з долею Онопенка. Раніше були порушені кримінальні справи 
щодо доньки Онопенко. Наприкінці листопада 2011 року стало відомо, що Онопенко не 
буде балотуватися на посаду Голови ВСУ. У той же час стало відомо, що прокуратура пере-
кваліфікувала дії Корнійчука на більш м’яке звинувачення4, й адвокати попросили застосу-
вати амністію, що і було зроблено судом на початку грудня 2011 року.5

Проте, усунувши Онопенка від головування в ВСУ, влада не добилася, щоби був під-
триманий її кандидат. Саме тому влада ініціювала зміни до законодавства, спрямовані на-
чебто на виконання рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи щодо збільшення 
повноважень ВСУ. Проте з очевидністю виникало, що жодна рекомендація Ради Європи 
не була втілена, а зміни мали зовсім іншу ціль6. Закон збільшив склад Верховного Суду до 
48 суддів (було 47). 48-им суддею може стати той, якого потім оберуть Головою Верховного 
Суду. Відновлюються чотири судові палати на чолі із заступниками голови Верховного Суду 
(їх тепер стане п’ятеро замість одного). Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
призначені з числа суддів Верховного Суду, зможуть брати участь у засіданнях Пленуму, до 

3 Українські судді продовжують слухняно виконувати вказівки політичної влади, Роман Куйбіда, Центр полі-
тико-правових реформ, http://www.pravo.org.ua/index.php/2010-03-07-18-06-07/laworganisandstatussuddiv/422-
2011-11-26-10-12-19. 

4 Див. http://www.unian.net/ukr/news/news-473030.html. 
5 Див. Евгений Корнийчук остался не у дел // Газета «Коммерсантъ Украина», №207 (1481), 12.12.2011, http://

www.kommersant.ua/doc-rss/1834394. 
6 Див. більш докладно: Президент підписав закон про лояльний Верховний Суд, Роман Куйбіда, Центр політико-

правових реформ, http://www.pravo.org.ua/index.php/component/content/article/464-2011-11-10-16-28-31. 
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повноважень якого саме віднесено обрання Голови Верховного Суду. Це дасть можливість 
взяти участь у засіданні Пленуму Верховного Суду двом членам Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів — І. Самсіну (голова комісії) та М. Пінчуку (заступник голови комісії), які були 
відряджені до неї з Верховного Суду. Їхня участь могла би вплинути на перерозподіл голо-
сів і навіть кандидатур при вирішенні питання Пленумом про обрання голови Верховного 
Суду на користь тих, які мають підтримку в Президента. Очевидно, що на перерозподіл 
голосів було спрямовано й розгляд у Вищій раді юстиції питання щодо звільнення суддів 
колишньої судової палати у кримінальних справах Верховного Суду за порушення присяги. 
Суддям погрожували навіть порушенням кримінальної справи проти всього складу кримі-
нальної палати ВСУ (21 суддя, що бере участь у Пленумі ВСУ). Вища рада юстиції відкрила 
провадження щодо порушення суддівської присяги членами Судової палати з кримінальних 
справ ВСУ, які у 2009–2010 роках начебто незаконно змінили 15 особам вироки з довічного 
ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Більше того, речник ГПУ заявив, що весь склад 
суддів цієї палати ВСУ «звільняв» осіб, котрі вчинили вкрай небезпечні для суспільства 
злочини. Тобто суддів Верховного суду публічно звинуватили в тому, що вони випускали 
на волю злочинців.7 Отже, цей закон та ці процеси насправді слугували політичним інтере-
сам — змінити розподіл голосів у Пленумі ВСУ.

Однак просунути свого кандидати владі таки не вдалося. Пленум ВСУ підтримав більш 
політично нейтральну кандидатуру Петра Пилипчука, котрого 23 грудня 2011 року парламентом 
було обрано Головою ВСУ. Хоча його термін завершиться, коли йому виповниться 65 років — 
тобто в жовтні 2012 року, а отже, є час підготуватися до виборів іншого Голови ВСУ.8

Варто також згадати справу колишнього Голови Апеляційного суду АРК Сергія Луніна. 
9 вересня 2011 року в Апеляційному суді АРК із залученням спецпідрозділу СБУ «Альфа» 
працівники прокуратури Криму провели обшук і вилучення документів. 12 вересня голові 
Апеляційного суду АРК С. Луніну пред’явили обвинувачення за двома статтями Кримі-
нального кодексу — за перевищення службових повноважень і порушення у сфері охорони 
державної таємниці. Справі присвоїли гриф «таємно», і з її матеріалами не міг ознайоми-
тися навіть сам С.Лунін, якого позбавили допуску до документів з таким режимом секрет-
ності. За інформацією, поширеною ЗМІ, суть порушення закону у сфері охорони державної 
таємниці полягала в переміщенні так званої таємної кімнати з одного поверху на інший. 
За однією з версій, які висловлювались у пресі, порушення кримінальної справи щодо 
С. Луніна могло бути помстою керівництва СБУ та прокуратури АРК за відмову санкціо-
нувати прослуховування мобільних телефонів трьох членів Вищої ради юстиції з її головою 
включно. Сам С. Лунін факт і можливі мотиви порушення кримінальної справи проти себе 
не коментував.

29 вересня він подав заяву про відставку, і вже 6 жовтня Верховна Рада її задовольнила. 
А 12 жовтня 2011 року Прокуратура АРК закрила справу щодо нього за відсутністю в його 
діях складу злочину.9 

7 Заступник Генерального прокурора України Михайло Гаврилюк провів брифінг, повідомлення Відділу 
зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України від 7 листопада 2011 року, 
http://www.gp.gov.ua/ ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=98834&fp=31; Корупційний скандал у ВСУ: 
влада готується до виборів голови Суду?// УНІАН, 08.11.2011, http://www.unian.net/ukr/news/news-467161.
html; Цинічне захоплення судової влади триває // Українська правда, 09 листопада 2011, http://www.pravda.
com.ua/articles/2011/11/9/6743901/. 

8 Див. також Операція «Верховний суд України» // Дзеркало тижня, Олександра Примаченко «Дзеркало тижня. 
Україна» № 45, 09 грудня 2011, http://dt.ua/LAW/operatsiya_verhovniy_sud_ukrayini-93476.html; Верховний Суд 
України: кульбіти влади і закони природи //Українська правда, 12 грудня 2011 року, http://www.pravda.com.
ua/articles/2011/12/12/6831251/. 

9 Справа без злочину // Закон і бізнес, № 47 (1034) 19.11.2011–25.11.2011, http://zib.com.ua/ua/6302-kriminalnu_
spravu_stosovno_sergiya_lunina_zakrito.html; «Засекречене» обвинувачення // Закон і бізнес, № 38 (1025) 
17.09.2011–23.09.2011, http://zib.com.ua/ua/5081-zasekrechene_obvinuvachennya.html. 
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Ця справа яскраво показує, під яким тиском працюють судді, й що фактично суддя 
такого рівня є беззахисним.

Серед нових проблем дотримання права на справедливий суд також варто відзначити 
істотне обмеження доступу до суду через постійну зміну компетенції, істотне скорочення 
строків позовної давності, створення спеціальної судової палати ВАСУ для розгляду справ 
проти Президента та деяких інших органів влади, рішення якої не можна оскаржити в апе-
ляційному порядку.

Також не можна не оминути зміни до Закону «Про доступ до судових рішень», від-
повідно до яких до державного реєстру судових рішень включатимуть не всі судові рі-
шення, а лише ті рішення, включення яких визнає за необхідне Рада суддів України за 
погодженням з Державною судовою адміністрацією України. Нагадаємо, що Єдиний де-
ржавний реєстр судових рішень є відкритою для усіх користувачів Інтернету базою да-
них усіх судових рішень. Її було створено саме за ініціативою громадських організацій, 
всупереч позиції багатьох недобросовісних суддів, які боялися широкої відкритості су-
дових рішень. Тепер самі судді «фільтруватимуть» судові рішення без урахування дум-
ки громадськості, в інтересах якої і створено реєстр. За таких умов реєстр переста-
не відповідати своєму призначенню — бути засобом суспільного контролю за судовою 
гілкою влади.

При цьому обіцянки покращити фінансування судової влади були вчергове перенесені 
з 2012 на 2013 рік.

Україна й надалі жодним чином не реагує на рішення Європейського суду з прав 
людини й не виправляє системні порушення права на справедливий суд. Пілотним рі-
шенням Європейського суду з прав людини «Юрій Миколайович Іванов проти України»10 
державу було зобов’язано запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комп-
лекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання 
або затримки у виконанні рішення національного суду, за виконання якого вона несе 
відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду 
з прав людини. На виконання зазначеного рішення Міністерством юстиції було розроб-
лено проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», який 
14 січня 2011 року Урядом подано на розгляд Верховної Ради України. Пізніше він був 
відкликаний і на заміну 8 вересня був внесений практично аналогічний.11 Примітно, що 
він був прийнятий у першому читанні вже на наступний день після внесення в парла-
мент. На нашу думку, він ніяк не покращує виконання рішень, а швидше спрямований на 
зменшення кількості судових позовів проти держави й відповідного зменшення кількості 
рішень проти держави. Тим не менше, враховуючи цей проект закону, за клопотанням 
Міністерства юстиції Європейський суд з прав людини продовжив строк виконання пі-
лотного рішення до 15 липня 2011 року, про що повідомив листом від 21 січня 2011 року. 
Однак й до 15 липня пілотне рішення не було виконано й термін його виконання не був 
продовжений.

У вересні Комітет міністрів Ради Європи у рамках свого засідання щодо нагляду за 
виконанням країнами рішень Європейського суду з прав людини схвалив проміжну ре-
золюцію про виконання Україною пілотного рішення Європейського суду з прав людини 
у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України». У резолюції Комітет міністрів Ради 
Європи привітав схвалення 9 вересня ц. р. у першому читанні Верховною Радою України 
законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». КМ РЄ закликав 
Україну довести цей законодавчий процес до логічного завершення, включаючи виділен-

10 Рішення від 15 жовтня 2009 року, доступне українською тут: http://ovu.com.ua/articles/5613-sprava-yuriy-
mikolayovich-ivanov-proti-ukrayini-za. 

11 Див. проект закону № 9127 від 8 вересня 2011 року «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=41092, а також критика законопроекту від УГСПЛ: 
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1316774325. 
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ня достатніх бюджетних коштів для забезпечення належного виконання рішення ЄСПЛ 
у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» та забезпечити відповідність вказаного 
законопроекту принципам Європейської Конвенції з прав людини. Також Комітет міністрів 
РЄ закликав Україну посилити свої зусилля для врегулювання аналогічних справ, поданих 
до Європейського Суду з прав людини.12

Загалом бракує системності та послідовності у впровадженні державної політики в сфері реалізації права на 

справедливий суд. Як показано вище, влада часто керується вузько-політичними інтересами чи короткотрива-

лою економією коштів, що призводить до значно більших витрат у майбутньому.

Наприклад, замість того, щоби вирішити проблему виконання рішень національних судів, вона робить зовсім 

інше. Спочатку вона не визнає очевидне — правові норми, визначені законом, і відмовляється їх виконувати, 

змушуючи людей звертатися до суду. В результаті в судах України знаходяться понад 200 тис. справ щоріч-

но, що стосуються соціальних виплат. Потім держава намагається ліквідувати саме право, за захистом якого 

звертаються люди. Або вона збільшує вартість доступу до суду через введення збору на ІТЗ, а потім прийняття 

закону про судовий збір. Паралельно вона дискримінаційно зменшує строк позовної давності в справах, де 

відповідачем є орган влади — в адміністративній юстиції. Нагадаємо, що у цивільній юрисдикції строк за-

гальної позовної давності становить 3 роки, а в адміністративній він скорочений до 6 місяців, а по певним 

справам навіть до одного місяця. Суди, у свою чергу, стягують з держави виплати лише чомусь у межах по-

зовної давності. Також варто згадати постійну зміну юрисдикції розгляду справ, пов’язаних з реалізацією со-

ціально-економічних прав. Упродовж січня–березня 2010 року та вересня–грудня 2011 року справи, пов’язані 

із соціальними виплатами, розглядались у порядку адміністративного судочинства, а з березня по вересень 

2010 року — у порядку цивільного судочинства. Фактично влада ставить все більше перепон для звернення 

громадян до суду за захистом своїх прав. Держава витрачає мільйони гривень для слухання понад 200 тисяч 

справ на рік, де по суті немає правового спору. При цьому, органи влади на місцях зобов’язують оскаржувати 

ці рішення в апеляційному та касаційному порядку. А ще більше коштів держава викидає на переведення справ 

з адміністративних судів до цивільних судів і назад. Тим самим держава породжує іншу проблему — переван-

таженості судової системи, порушення розгляду справ в розумні строки, значне погіршення якості розгляду 

справ через намагання не порушити строки розгляду справ.

і на завершення уряд дає пряму вказівку не виконувати рішення судів. наприклад, як стало відомо угсПл 

з листа № 13024/02-20 від 24.06.2010 р., адресованого начальникам головних управлінь Пенсійного фонду 

україни в ар крим, областях, містах києві та севастополі за підписом заступника голови правління в. никитен-

ко та надісланого електронною поштою, адресатам, дається вказівка припинити виплати пенсій за судовими 

рішеннями та терміново припинити фінансування відомостей на виплату пенсій згідно з рішеннями суду. тобто, 

підлеглим дається вказівка не виконувати рішення судів, що набрали законної сили. на підставі цього листа 

начальник управління Пенсійного фонду україни у харківській області в.м. ачкасов, заступник начальника 

Пенсійного фонду україни у донецькій області т.а. баранова дали своїм підлеглим вказівку припинити пенсійні 

виплати за рішенням суду та перерахувати пенсії без урахування рішення суду. Пізніше угсПл повідомили, що 

дію цього пункту було зупинено, але підозрюємо, що це не єдиний документ.

12 Див. тут: http://www.coeukraine2011.mfa.gov.ua/komitet-ministriv-radi-evropi-skhvaliv-rezolyutsiyu-pro-vikonannya- 
ukraiinoyu-pilotnogo-rishennya-ev, а також офіційний текст англійською: Interim Resolution CM/ResDH(2011)184 
«Yuriy Nikolayevich Ivanov against Ukraine and of 386 cases against Ukraine concerning the failure or serious delay in 
abiding by final domestic courts’ decisions delivered against the state and its entities as well as the absence of an effective 
remedy»,

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282011%291120&Language=lanEnglish&Ver=volr
es&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383#P9
032_536470. 
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2. неЗалеЖність судів і суддів

Як уже зазначалося вище, основним інструментом політичного тиску на суддів стала 
Вища рада юстиції. Цей орган сконцентрував на собі надзвичайно важливі функції:

— відіграє ключову роль у призначенні та звільненні суддів;
— члени ВРЮ мають право ініціювати дисциплінарне провадження проти судді та 

мають широкі повноваження щодо витребування будь-яких документів: щоправда, 
повноваження щодо витребування матеріалів справи, котра слухається, визнано не-
конституційним;

— призначає голів судів (ця функція прямо суперечить Конституції).
При цьому цей орган залишається надзвичайно політичним. Відповідно до Конститу-

ції Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент 
України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних ви-
щих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три 
члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури — двох членів Вищої ради 
юстиції. До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду Ук-
раїни, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України. Для зміни формування 
ВРЮ необхідно змінити Конституцію — саме під цим виправданням ці зміни відклада-
ються. Але це жодним чином не виправдовує наділення цього органу такими надзвичай-
ними повноваженнями. 

Отже, у випадку України, коли більшість у парламенті та посада президента знаходять-
ся у однієї політичної сили, ця ж політична сила призначає працівників виконавчої вла-
ди (керівників юридичних вищих навчальних закладів, міністрів, Генерального прокурора 
тощо), то максимально незалежність можуть зберігати лише не більше 7 членів ВРЮ.

Перш за все, вплив ВРЮ проявився при звільненні судів за порушення присяги. Чого 
варто тільки початок розслідування щодо всіх суддів «кримінальної палати» ВСУ напере-
додні виборів Голови ВСУ, про яке вже згадувалося. Це розслідування, до речі, ініціювала 
Генеральна прокуратура

За оцінками правозахисників, ВРЮ перетворюється на певне «гестапо» для суддів: ор-
ган залякування та покарання.

У минулій доповіді ми вже писали, що наслідком такого тиску став масовий відтік суд-
дів, а також масові порушення дисциплінарних проваджень проти суддів. 

Можливо саме цим пояснюється така слухняність Ради суддів адміністративних судів, 
котра без жодного запитання одноголосно рекомендувала стати Головою Вищого адміністра-
тивного суду невідому їм людину, що лише тиждень працювала у цьому суді.

Але ВРЮ є далеко не одним механізмом. Є багато інших. Можливо не таких жорстких, 
але дієвих. Наприклад, коли органи виконавчої влади проводять спільні наради з суддями, 
де радять їм які рішення потрібні державі.

так, 14 жовтня 2011 року у вінниці пройшов круглий стіл «Проблемні питання застосування законодавства, 

пов’язаного із соціальними виплатами пільговим категоріям громадян в україні», який не став особливим 

виключенням. і хоча на ньому більше обговорювалися суто юридичні проблеми застосування законодавства, 

водночас з деяких виступів було зрозумілим, що зустріч була направлена на те, щоб судді «правильно» зро-

зуміли постановку проблем щодо вирішення спорів по соціальних виплатах. як наголосив заступник голови 

вищого спеціалізованого суду україни з розгляду цивільних і кримінальних справ Пшонка м.П.: «на даний час 

держава, виходячи з наявного фінансового положення, не має змоги вчасно повернути і розрахуватися по всіх 

фінансових зобов’язаннях у справах, пов’язаних із соціальними виплатами». також було зазначено, що чим 

більше буде прийнято «неправильних» рішень щодо цієї категорії справ, тим більше буде збільшуватися така 

заборгованість і оскільки багато з людей звертаються за захистом своїх прав до Європейського суду з прав 

людини, то, відповідно, це ще більше б’є по фінансах держави. а отже, судді мають ставиться із максимальною 

«уважністю» до таких справ, щоб фінанси держави не страждали від цього. цікаво було чути таку позицію від 
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представника судової гілки влади, яка покликана захищати закон, а не враховувати при своїх рішеннях фінан-

сові можливості держави.

2.1. вПлив Прокуратури через виЩу раду юстиції

Численними стали випадки, коли прокуратура через своїх представників у Вищій раді 
юстиції ініціювала дисциплінарні провадження щодо порушення присяги суддями, котрі 
виносили «неправильні на думку прокуратури» рішення у справах, де прокуратура була на 
стороні звинувачення.

з документів, що потрапили до української гельсінської спілки з прав людини, стало відомо, що 7 червня 

2011 року заступник генерального прокурора україни михайло гаврилюк, що є одночасно членом вищої ради 

юстиції, звернувся до вищої ради юстиції з пропозицією про звільнення з посади трьох суддів апеляційного суду 

міста києва мороза ігоря миколайовича, лашевича валерія миколайовича та бартащук людмили вікторівни.

Представник генеральної прокуратури хотів покарати суддів фактично за дотримання ними конституції украї-

ни та Європейської конвенції про захист прав людини. так, зазначені судді прийняли рішення звільнити обви-

нуваченого з-під варти в зв’язку з відсутністю конкретних фактів, що обґрунтовували б підстави подальшого 

тримання людини за ґратами. таке рішення повністю узгоджується зі статтею 29 конституції україни та статтею 

5 Європейської конвенції, які передбачають право на свободу як невід’ємне людське право, з чого випливає, 

що ніхто не повинен доводити, що в нього є підстави перебувати на свободі. це підтверджує і практика Євро-

пейського суду, який багато разів повторював, що «існує презумпція на користь звільнення», що «до вироку 

особа має вважатися невинуватою», і що «вона має бути звільнена до вироку, як тільки її тримання під вартою 

стає необґрунтованим». Фактично заступник генпрокурора звинувачував суддів в тому, що обвинувачення не 

змогло аргументовано довести необхідність утримання людини під вартою. Прокурор в суді не навів жодного 

конкретного факту на користь такого рішення.13 

УГСПЛ направило численні звернення в органи влади. Прокуратура тим часом відкли-
кала своє подання щодо цих суддів.

В іншому випадку Центр правової допомоги повідомив у листопаді 2011 року, що отри-
мав документи про подання прокурати до ВРЮ щодо звільнення судді Романа Брегей. Він 
попав в немилість за винесення двох виправдовувальних вироків на цілком обґрунтованих 
доказах. Суддя при винесенні цих рішень також виніс окрему ухвалу щодо допущених слідс-
твом недоліків. Апеляційний суд скасував ці вироки і направив справи на новий розгляд, 
але прокуратура вирішила ще використати позасудові способи розправи з таким суддею.14

Також варто нагадати, що ініціатором розслідування в ВРЮ щодо усіх суддів Судової 
палати з розгляду кримінальних справ ВСУ також була прокуратура. Крім того, за пропози-
цією першого заступника Генерального прокурора та члена ВРЮ Р.Кузьміна ВРЮ почала 
перевірку наявності підстав для звільнення 4 суддів Верховного суду (Володимира Заголдно-
го, Володимира Пивовара, Анатолія Редьки та Анатолія Скотаря) за нібито порушення ними 
присяги при розгляді касаційного звернення в кримінальній справі в 2004 та 2008 роках.15

13 Див. більш докладно: Генпрокуратура хоче покарати суддів за дотримання Конституції та Європейської 
конвенції з захисту прав людини, 28.07.2011 року, http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1311841868; Адми-
нистративное давление на судей продолжается, Центр правовой защиты, А. Бущенко, адвокат, http://hr-
lawyers.org/index.php?id=1317139884; Недопустимое давление на судей со стороны Генеральной прокуратуры, 
материалы обращения ГПУ в ВСЮ: http://hr-lawyers.org/index.php?id=1311595142. 

14 Див. більше: Новые попытки давления на судей, Центр правовой помощи, http://hr-lawyers.org/index.php?
id=1321538484&w=%EA%E8%F0%EE%E2%EE%E3%F0%E0%E4. 

15 Кузьмін продовжує чистки у Верховному суді//Українська правда, 16 листопада 2011 року, http://www.
pravda.com.ua/news/2011/11/16/6759259/. 
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За неперевіреними даними, котрі однак не можна перевірити з відкритих джерел, тиск 
на суддів з боку прокуратури через ВРЮ набув масового та системного характеру.

Взагалі є неприпустимим, коли одній зі сторін процесу, невдоволеній результатами 
судового розгляду, надається право впливати на суд за допомогою адміністративного тиску. 
Відповідно до європейських стандартів незалежності суддів «Судді повинні приймати свої 
рішення цілком незалежно і мати змогу діяти без обмежень, без неправомочного впливу, 
підбурення, тиску, погроз, неправомочного прямого чи непрямого втручання, незалежно 
з чийого боку та з яких мотивів воно б не здійснювалось. У законі мають бути передбачені 
санкції проти осіб, які намагаються у такий спосіб впливати на суддів» (Рекомендація Ко-
мітету Міністрів Ради Європи № (94) 12).

2.2. відПовідальність суддів та тиск через кримінальне розслідування

2010 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло 6 108 скарг на дії 
суддів, із них 480 — на дії суддів Донецької області. У 2011 році — 17 538 скарг. За 2011 рік 
до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 116 суддів16. Це означає, що тільки 
0,7% скарг приводять до дисциплінарних наслідків для суддів, або те, що 99,3% скарг на 
суддів — безпідставні. Однак, в це мало віриться — швидше віриться в те, що за якихось 
причин судді уникають відповідальності.

З іншої сторони, ВККС іноді слугує органом тиску на суддів. Прокуратура викорис-
товує цей механізм так само, як і Вищу раду юстиції. Так, у листопаді ВККС винесла 
догану судді Дарницького районного суду Т. Трусовій, котра всупереч бажанню прокура-
тури змінювала запобіжні заходи затриманим. Очевидно, що таке рішення дає правиль-
ний сигнал іншим суддям, як вирішувати питання про запобіжні заходи і як потрібно 
слухати прокуратуру.17

У липні 2011 року, Прокуратура Київської області запропонувала притягнути до дис-
циплінарної відповідальності суддю Ірпінського міського суду Київської області Сергія 
Аніпка. Суть справи полягала в тому, що суддя не дав згоди на тримання під вартою пі-
дозрюваного, в якого вилучили 21 одиницю зброї та значну кількість набоїв. Замість цього 
суддя вирішив, що достатньо буде підписки про невиїзд. Член ВККС Володимир Маслій 
поцікавився в судді, що таке позитивне він побачив у підозрюваному, завдяки чому вирішив 
не тримати того під вартою. С. Аніпко наголосив, що в поданні, яке він отримав від проку-
ратури, необхідність тримання підозрюваного під вартою не була аргументована. Крім того, 
суддя зазначив, що відповідно до одержаних матеріалів частина зброї була зареєстрована. 
Члени ВККС поцікавились у судді, в яких випадках до цього він приймав рішення про взят-
тя підозрюваного під варту. Законник пояснив, що вперше розглядав подання про взяття 
під варту. «І востаннє», — додала член ВККС Ніна Фадєєва, демонструючи своє ставлення 
до судді. ВККС вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення С.Аніпка 
з посади судді, оскільки, на їхню думку, у діях судді вбачаються ознаки порушення прися-
ги.18 Знову бачимо цілком очевидний сигнал іншим суддям, як слухатися прокуратуру. ВРЮ 
відмовилися звільняти суддю, хоча на засіданні суддя вже казав, що помилився й виніс би 
інше рішення — тобто, важко очікувати від нього в наступному відхилення хоча б одного 
клопотання прокуратури про взяття під варту особи.

16 Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (рішення за 2011 рік), http://vkksu.
gov.ua/ua/distsiplinarne-provadjennya/informatsiya-pro-prityagnennya-suddiv-do-distsiplinarnoi-vidpovidalnosti/
informatsiya-pro-prityagnennya-suddiv-do-distsiplinarnoi-vidpovidalnosti-2011/. 

17 На суддю наклали стягнення за противників Лукашенка // Закон і бізнес, № 48 (1035) 26.11.2011–02.12.2011, 
http://www.zib.com.ua/ua/6510-suddya_yaka_vidmovilasya_sankcionuvati_trimannya_pid_vartoyu.html. 

18 Без СІЗО не обійтися?// Закон і бізнес, № 31 (1018) 29.07.2011–06.08.2011, http://www.zib.com.ua/ua/4201-
bez_sizo_ne_obiytisya.html. 
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За період із 2005 року по 25 листопада 2011 року Вищою радою юстиції було прийнято 
лише 15 рішень про внесення подання на звільнення суддів у зв’язку з набранням чин-
ності обвинувальними вироками проти них, а саме: 2005 рік — 0, 2006-й — 2, 2007-й — 0, 
2008-й — 1, 2009-й — 0, 2010-й — 10, 2011 рік (станом на 25 листопада) — 2. За період 
з вересня 2010 року по грудень 2011 року Вищою кваліфікаційною комісією було прийнято 
14 рішень про відсторонення суддів від посади у зв’язку з притягненням їх до кримінальної 
відповідальності. 19

До Вищої Ради юстиції у 2008 році на дії суддів надійшло 4929 скарг від громадян, 
у 2009-му — 4 533, у 2010-му — 8 587, із січня по вересень 2011 року — 7 356.20 

За даними Голови ВРЮ за 2010 рік було призначено 566 перевірок щодо 793 суддів (10% 
усіх суддів країни. — Прим. автора). Висновок про відсутність порушення присяги винесено 
у 218 справах. Винесено подання про звільнення на порушення присяги щодо 39 суддів. 
З них 8 поновилися на посаді за рішеннями Вищого адміністративного суду. При цьому за 
минулі 12 років було винесено всього 117 подібних подань.21

Як видно, існує чітка тенденція росту скарг. Очевидно, що певна частина скарг можуть 
бути невмотивованими, але насправді не віриться, що таких аж 99,3%.

Також цікаво інше. Загалом, суди, за різними оцінками, є достатньо корумпованою 
сферою, однак немає багато випадків притягнення суддів до відповідальності. Хоча пові-
домлення про випадки хабарництва з’являються достатньо часто. Чому так відбувається? 
Можна навести декілька можливих причин:

— погана якість кримінального розслідування, що не дозволяє довести справу до ло-
гічного завершення — проте в це мало віриться, оскільки загалом наша інквізицій-
на система побудована так, що вийти сухим з води є достатньо складно незалежно 
від твоєї вини;

— корупція правоохоронців — тобто, правоохоронці відмовляються продовжувати 
кримінальне переслідування за певну винагороду — така версія виглядає достатньо 
правдоподібною й, очевидно, пояснює деякі випадки;

— використання матеріалів кримінального обвинувачення для подальшого шантажу: 
ця версія, на нашу думку, є найбільш ймовірною. Достатньо складно знаходити 
засоби впливу на суддю, щоби він приймав необхідні рішення. Проте коли про-
куратура має якийсь «матеріал» на суддю, то завжди буде отримувати необхідний 
результат в межах терміну давності злочину. Це значно важливіше для прокуратури 
чи правоохоронців, ніж ситуативний хабар за закриття кримінальної справи проти 
судді. Важливо завжди тримати його на гачку.

Саме про останню причину кажуть журналісти, котрі займаються журналістським роз-
слідуваннями.

Так, журналісти каналу «ТВі» оприлюднювали у своїй програмі покази засуджено-
го колишнього Голови Львівського апеляційного адміністративного суду Зварича. Його 
було засуджено до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна. Ця справа стала найбільш 
гучною щодо суддів в Україні.22 Проте у своїх показах Зварич розповів про випадки да-
вання хабарів багатьом чиновникам, зокрема, на той час Голові Вищого адміністратив-
ного суду України Пасенюку, котрий зараз є суддею Конституційного суду України. 
З незрозумілих причин, однак, частина розслідування щодо інших осіб була вилуче-

19 «Злочин покаранням» // «Дзеркало тижня», № 4, 03 лютого 2012 року, http://dt.ua/LAW/zlochin_pokaran-
nyam-96699.html. 

20 Там само.
21 Глава ВСЮ Колесниченко: «Нарушение присяги судьи - это еще не криминал»// Цензор.НЕТ, 06.04.11, 

http://censor.net.ua/resonance/163884/glava_vsyu_kolesnichenko_narushenie_prisyagi_sudi__eto_esche_ne_
kriminal 

22 Див. більш докладно про цю справу тут: Суддя Зварич наколядував 10 років// «Тиждень», 20 вересня 
2011 року, http://tyzhden.ua/Politics/31150. 
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на зі справи й розслідування в частині інших осіб фактично припинилося.23 Це з оче-
видністю показує, що ці матеріали просто необхідні для подальшого тримання на гачку 
багатьох чиновників.

2.3. вПлив через голів судів

Практично не зміненими судовою реформою залишилися функції Голів судів, що також 
є інструментом впливу на суддів. Хоча вони не мають тепер права розподіляти справи між 
суддями, проте зберігають вплив через інші функції (визначення часу відпусток, розподілу 
премій, просування в кар’єрі тощо).

Так, в одній справі Голова Шевченківського районного суду м. Києва спрямувала по-
дання в ВРЮ про звільнення судді Д. Мальцева за винесене рішення. Голові суду не спо-
добалося рішення судді щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи. 
Достатньо дивною є ситуація, коли Голова суду оцінює рішення суддів суду й вирішує ці 
питання шляхом «адміністративного батога». Це рішення судді в подальшому було скасова-
но апеляційною інстанцією та спрямовано на розгляд в цей же Шевченківський районний 
суд. Не складно зрозуміти, яке рішення винесе у цій справі інший суддя. На жаль, Голови 
судів ще не цілком усвідомлюють концепцію незалежності судді та неможливість втручання 
в його діяльність навіть з боку Голови суду.24

2.4. Фінансування

Судова реформа також не додала інструментів щодо забезпечення фінансової незалеж-
ності судової влади. Хоча з переведенням Державної судової адміністрації під контроль су-
дової влади суди стали контролювати використання коштів, вони так і не змогли отримати 
гарантії належного фінансування.

Хоча за останні 2 роки фінансування судів істотно зросло після зменшення витрат 
у 2009 році, вони однак фінансуються на менше ніж 50% від їхньої потреби — а в деякі роки 
таке фінансування не перевищувало 30% від потреб. При цьому реально ці кошти надходять 
дуже не рівномірно й часто наприкінці року, що не дозволяє їх використовувати, напри-
клад, для ремонту та будівництва.

Судова реформа відклала на майбутні роки покращення фінансування судів і суддів. 
При цьому це може відкладатися й в майбутньому. Наприклад, як це було зроблено в грудні 
2010 року при прийнятті бюджету, коли певні норми щодо фінансування судів були знову 
відтерміновані на один рік.

З іншої сторони, є багато проблем із використанням судами отриманих коштів. Так, 
окремі суди знаходяться практично у палацах, а в певних немає де проводити засідання. 
Рахункова палата України, наприклад, у травні повідомила, що провела аудит у Вищому 
господарському суді. Аудитори виявили, що протягом останніх трьох років в установі не 
проводилася інвентаризація ані необоротних активів і матеріальних цінностей, ані розра-
хунків та відповідних статей балансу. Разом з тим у Вищому господарському суді України 
відсутній структурний підрозділ внутрішнього контролю і аудиту.25

23 Див. Судова корупція як вона є, http://blogs.pravda.com.ua/authors/ashevchenko/4ed5234ab8a58/. 
24 Див. текст подання тут: http://hr-lawyers.org/index.php?id=1317136477, а також його невеликий аналіз тут: 

http://hr-lawyers.org/index.php?id=1317139884. 
25 Контроль за господарюванням Вищого господарського суду, 24.05.2011, http://www.ac-rada.gov.ua/control/

main/uk/publish/article/16736947;jsessionid=351A6229883979961782B87F09772DB8. 
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3. Право на Правову доПомогу та Право на Захист

Право на захист у кримінальному процесі залишається погано забезпеченим. Цьому іс-
нує кілька чинників, частина з яких є наслідком маніпулювання процесуальними нормами, 
а частина — загальними проблемами організації адвокатури й, зокрема, системи безоплат-
ної правової допомоги.

Нагадаємо, що у 2008 та 2009 роках суд прийняв рішення у справах Яременка26, Луцен-
ка27 та Шабельника28, у яких звернув увагу на порушення права зберігати мовчання та права 
на захист, які порушувались через маніпулювання статусом особи, що підозрювалась у вчи-
ненні злочину. У першому випадку це було «заниження» тяжкості обвинувачення, у друго-
му — допит у якості свідка під загрозою відповідальності за відмову свідчити.

У всіх трьох випадках рішення Європейського суду не були виконані національними 
органами влади, зокрема, не було адекватної реакції з боку вищих судових органів Украї-
ни. Як наслідок, у 2011 році Європейський суд з прав людини прийняв ще два жорстких 
рішення щодо порушення права на захист, які знову стосувалися проблеми маніпулювання 
процедурами та тяжкістю обвинувачення. У справах Нечипорука29 та Балицького30 заявни-
ки були допитані без участі адвоката щодо вбивства за обтяжуючих обставин, формально 
затримані за вчинення адміністративного правопорушення. У обох справах Європейський 
суд встановив, що до такої маніпуляції органи обвинувачення вдалися саме для того, або 
уникнути виконання вимоги обов’язкового представництва захисника. Крім того, у справі 
Балицького Суд, застосувавши статтю 46 Конвенції, відзначив:

«Практика адміністративного арешту особи з метою отримати можливість допитати його у якості підозрюва-

ного у вчиненні злочину була визнана судом довільною з погляду статті 5 конвенції, оскільки органи влади не 

забезпечили заявникам процесуальних прав підозрюваного у злочині. у справі Нечипорук та Йонкало проти 

України суд підкреслив, що формально застосувавши до заявника адміністративне затримання, а фактич-

но поводячись із ним як з підозрюваним у вчиненні злочину, працівники міліції позбавили його можливості 

користуватися послугами адвоката, участь якого була б обов’язковою за українським законодавством, якщо 

б його звинувачували у вбивстві, вчиненому групою осіб та/або з корисливих мотивів, — у злочині, щодо 

якого він насправді допитувався…. враховуючи структурний характер проблеми, виявленої у цій справі, суд 

підкреслює, що має бути проведена негайна реформа законодавства та адміністративної практики, щоб при-

вести законодавство та практику у відповідність із висновками суду у цьому рішенні та з вимогами статті 6. 

суд залишає за державою, під наглядом комітету міністрів, визначити найбільш придатний спосіб вирішення 

цих проблем».31

Інший аспект права на правову допомогу було розглянуто у справі Загороднєго32. У цій 
справи заявник залучив до свого захисту спеціаліста у галузі права, але суди відсторонили 
цього спеціаліста від здійснення захисту, фактично зобов’язавши заявника користуватися 
допомогою адвоката, якого він не обирав.

Європейський суд, зазначивши, що обмеження вибору захисника представниками адво-
катури не складає як таке порушення Конвенції, зазначив, що ця проблема — неврегульо-
ваність питання щодо участі спеціалістів у галузі права, існує в Україні з листопада 2000 року, 

26 Yaremenko v. Ukraine, № 32092/02, 12 June 2008.
27 Lutsenko v. Ukraine, № 30663/04, 18 December 2008.
28 Shabelnik v. Ukraine, №16404/03, §57, 19 February 2009.
29 Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, № 42310/04, 21 April 2011.
30 Balitskiy v. Ukraine, № 12793/03, 3 November 2011.
31 Balitskiy v. Ukraine, §§51 та 54.
32 Zagorodniy v. Ukraine, № 27004/06, 24 November 2011.
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тобто с часу прийняття Конституційним Судом України рішення у справі Солдатова33. Суд 
дійшов висновку, що ухиляючись тривалий час від врегулювання цього питання, держава 
створила становище, що є несумісним із принципом правової визначеності.34

Щодо власне проблеми адвокатури, то слід відзначити, що до цього часу не прий-
нятий закон про адвокатуру, який би створював професійне об’єднання з обов’язковим 
членством, що дуже ускладнює реалізацію будь-яких реформ, особливо у кримінальному 
судочинстві.

У той же час можна, з певними застереженнями, вважати важливим кроком вперед 
прийняття закону «Про безоплатну правову допомогу»35. Хоча законодавець і не врахував 
численні зауваження експертів Ради Європи36, але все ж можна відзначити певні позитивні 
риси цього закону у контексті юридичного представництва:

1. Розширено категорії осіб, що мають право на правову допомогу. Зокрема, надано 
право на безоплатну правову допомогу усім затриманим у адміністративному та криміналь-
но-процесуальному порядку та особам, що тримаються під вартою. Це може певним чином 
сприяти виключенню системних порушень права на захист, що зазначаються у рішеннях 
Європейського суду з прав людини (див. попередню сторінку).

У той же час слід зазначити, що дієвість цих положень вже значною мірою підривається 
можливістю для міліції не інформувати Центри правової допомоги про затриманих осіб, 
якщо «така особа захищає себе особисто»37. Це призведе до маніпуляцій та збереження іс-
нуючої практики, коли особу змушують підписати відмову від правової допомоги, що також 
становилось предметом розгляду у Європейському суді з прав людини.

2. Закріплено принцип добровільності участі адвокатів у системі БПД. Хоча, на жаль, 
закон прямо не закріплює цей принцип у своєму тексті, але Концепція формування сис-
теми безоплатної правової допомоги в Україні38 прямо передбачає, що «відносини між 
державою і адвокатами у сфері безоплатної вторинної правової допомоги повинні ґрунту-
ватися на добровільній участі адвоката у наданні такої допомоги та виключно на підставі 
договору між адвокатом та державою». Закон передбачає проведення конкурсу, укладення 
контрактів та договорі, що також передбачає добровільність стосунків між державою та 
адвокатурою.

Принцип добровільності у системі безоплатної правової допомоги — один з найваж-
ливіших досягнень цієї реформи. По-перше, він надає можливість адвокатурі впливати на 
систему і на фінансування системи. По-друге, враховуючи неможливість користуватися 
послугами адвоката безоплатно, як це існувало до цього часу, це може сприяти реформам 
у інших сферах: наприклад, більш ефективному кримінальному провадженню, зменшенню 
кількості осіб, що затримуються та тримаються під вартою, зменшенню кількості необґрун-
тованих обвинувачень тощо.

3. Створено систему управління наданням правової допомоги, яке не існувала в України 
майже 20 років. Попри критику, яку можна висловити на адресу запропонованої системи, 
саме існування відповідальних органів, завданням яких є виключно управління системою 
безоплатної правової допомоги, дає сподівання на її поступовий розвиток.

4. Передбачено обов’язок забезпечення якості правової допомоги, що є актуальною 
проблемою сьогодні. Можна лише вітати намагання держави виконати зобов’язання за 

33 Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року у справі про право вільного вибору 
захисника, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00

34 Zagorodniy v. Ukraine, §55
35 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/print1320311424269317
36 http://minjust.gov.ua/0/19278 
37 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/print1320311424269317, розділ IV Закону, п. 3
38 Указ Президента України від 9 червня 2006 року № 509/2006, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

cgi?nreg=509/2006
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статтею 6 Конвенції і забезпечити не лише призначення адвоката, але й ефективний захист 
з боку призначеного адвоката39. Однак, система забезпечення якості також може створювати 
певну небезпеку з погляду незалежності адвокатури. Тому органи, що розбудовуватимуть 
таку систему, мають брати до уваги вимоги незалежності та самостійності адвоката у здійс-
ненні юридичного представництва.

Можна сказати, що перед Міністерством юстиції України постає дуже складне завдання 
реалізації цього Закону; і врахування досвіду діючих Офісів безоплатної правової допомоги 
у Білій Церкві, Харкові та Хмельницькому важко переоцінити у ситуації, що склалася.

Але вже сьогодні можна висловити занепокоєння практичними аспектами реалізації 
цього закону. У 2012 році планується виділити у державному бюджеті на «надання громадя-
нам правової допомоги» 1 855,7 тис. гривень40. Виходячи з нині діючої ставки 25,1 гривень 
за одну годину правової допомоги, у 2012 році планується профінансувати 73 932 години 
правової допомоги.

Але навіть якщо проаналізувати статистику, що стосується лише трьох категорій осіб, 
які вже отримали право на безоплатну правову допомогу, то фінансування, яке планується 
виділити, здається, м’яко кажучи, неадекватним.

Наприклад, за судовою статистикою41 у 2010 році було розглянуто 12,2 тисяч справ щодо 
неповнолітніх (стаття 14 §1(7) Закону), було взято під варту 40,4 тисяч осіб (стаття 14 §1(6) 
Закону) та було застосовано адміністративний арешт до 66,5 тисяч осіб (стаття 14 §1(4) За-
кону). Це у сукупності складає 119,1 тисяч справ, у яких на сьогоднішній день особи мають 
право на правову допомогу. Якщо додати сюди тих, хто затриманий у адміністративному та 
кримінально-процесуальному порядку, то кількість осіб, яким має бути надана безоплатна 
правова допомога, сягне, щонайменше 350–400 тисяч осіб; тобто виходячи з запланованого 
фінансування, держава профінансує 10–15 хвилин правової допомоги у кожній справі.

Якщо ж взяти до уваги діючу систему правової допомоги, то можна послатися на ста-
тистичні показники роботи офісів громадського захисту у Харкові, Хмельницькому та Білій 
Церкві. Адвокатами цих офісів в 2010 році сукупно витрачено 27 600 годин робочого часу 
на допомогу клієнтам. Навіть якщо припустити, що кожен з офісів покриває потребу у пра-
вовій допомозі у відповідному місті, то на правову допомогу лише у трьох містах витрачено 
більш ніж більше 37% часу, який держава запланувала профінансувати у 2012 році у межах 
усієї країни.

Слід прийняти до уваги, що закон передбачає створення до 1 січня 2013 року Центрів 
безоплатної правової допомоги у кожному обласному центрі, що потребуватиме капітальних 
вкладень та інших витрат.

Якщо законодавець не змінить свій підхід до фінансування системи БПП під час обго-
ворення проекту державного бюджету на 2012 рік, то важко уявити собі реальне функціону-
вання цієї системи, а тим більше її радикальну реформу.

4. ПреЗумПція невинуватості

Право не свідчити проти себе є частиною презумпції невинуватості, проте й надалі 
частими є випадки, коли особу спочатку допитують у якості свідка, а потім ці свідчення 
використовують проти неї вже при обвинуваченні.

Порушенням презумпції невинуватості в законодавстві також можна вважати інститут 
повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування.

39 Artico v. Italy, 13 May 1980, §33, Series A № 37
40 Проект Державного бюджету України на 2012 рік, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=41157
41 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2010 р. (за даними судової статис-

тики), http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/4034B350D7EB0B50C22578AF00236E6D
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Кількість кримінальних справ, повернених судами першої інстанції42

№ 
з/п

Найменування показників 2007 2008 2009 2010
І півріччя 

2011

1.

Кількість кримінальних справ, що розглянуті 
судами (з урахуванням справ, повернутих про-
курорам у порядку ст. 232 КПК України та без 
урахування справ, що порушуються не інакше 
як за скаргою потерпілого)

185 773 181 415 181 501 196135 93 251

2.

Повернено справ судами першої інстанції на 
додаткове розслідування (статті 246, 281 КПК 
України) (без урахування справ, що порушу-
ються не інакше як за скаргою потерпілого)

6 858 5 751 4870 5086 2293

Питома вага від кількості закінчених прова-
дженням кримінальних справ публічного об-
винувачення,%

3,69 3,17 2,68 2,59 2,46

3.

Повернено справ прокурорам у порядку статті 
2491 КПК України 1 444 1 250 950 886 353

Питома вага від кількості закінчених прова-
дженням кримінальних справ публічного об-
винувачення,%

0,78 0,69 0,52 0,45 0,38

4.

Відкликано із суду кримінальних справ проку-
рорами у порядку статті 232 КПК України 2 873 1 826 1393 1281 450

Питома вага від кількості закінчених прова-
дженням кримінальних справ публічного об-
винувачення,%

1,55 1,01 0,77 0,65 0,48

5.

Усього повернено судами та відкликано про-
курорами кримінальних справ (без урахування 
справ, що порушуються не інакше як за скар-
гою потерпілого)

11 175 8 827 7213 7253 3096

 Питома вага від кількості закінчених прова-
дженням кримінальних справ публічного об-
винувачення,%

6,02 4,87 3,97 3,70 3,32

6.

Кількість осіб, щодо яких в апеляційному по-
рядку скасовано ухвали (постанови) місцевих 
судів про повернення справ на додаткове (до-
судове) розслідування

2 029 1 959 1 801 2137 1172

7
Винесено окремих ухвал на порушення законо-
давства при проведенні дізнання чи попередньо-
го слідства 

2 348 2 452 1986
1989

904

Серйозною проблемою, що пов’язана з презумпцією невинуватості, є надзвичайно мала 
кількість виправдувальних вироків. Для судової системи ще з радянських часів характерний 
низький відсоток виправдувальних вироків, що можна пояснити збереженням радянських 
традицій інквізиційного кримінального процесу, обмеженістю змагальності, особливо на 
досудовій стадії, наявністю інституту додаткового розслідування (у разі браку доказів вини 
особи суди часто повертають справу органам слідства на «додаткове розслідування», де час-
то справа закривається без винесення виправдувального вироку). Суддям й надалі ставлять 
в провину винесення виправдувальних вироків, і це також може бути причиною початку 
розслідування з боку прокуратури.

42 За даними ДСАУ за 2007–2011 роки. Доступні на офіційному сайті http://www.court.gov.ua. Справи, що 
перебували на розгляді в апеляційних і місцевих загальних судах та повернуті на додаткове розсліду-
вання або відкликані прокурорами (без урахування справ, що порушуються не інакше як за скаргою 
потерпілого). Дані не показують діяльність Верховного суду України.
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Кількість виправдувальних вироків43

Рік Кількість осіб, щодо яких місцевими судами 
постановлено виправдувальні вироки

Кількість осіб, щодо яких апеляційною 
інстанцією постановлено новий вирок у зв‘язку 
з необхідністю скасування необґрунтованого 

виправдувального вироку

2008 672 12

2008 539 8

2009 579 13

2010 661 15

У 2010 році кількість виправдувальних вироків збільшилася до 661, з яких 15 (було 
скасовано апеляційною інстанцією з постановленням нового вироку, а 66 (І півріччя 
2011 року — 26) скасовані з направленням справи на додаткове розслідування. За 2011 рік 
ці дані не доступні.

5. окремі гарантії сПраведливості кримінального Процесу

5.1. Правила Про докази

Хоча навряд чи можна сказати, що існують чіткі та визначені правила про докази в на-
ціональному судочинстві, але завдяки діяльності Європейського суду з прав людини націо-
нальні органи змушені звертатися до опрацювання певних правил о доказах.

Внаслідок рішення Європейського суду у справі Леоніда Лазаренка проти України44 Вер-
ховним Судом України були скасовані судові рішення, за якими заявника було засуджено 
до довічного позбавлення волі. Верховний суд, посилаючись на висновки Європейського 
суду, зазначив, що «зазначені порушення не були з’ясовані, не отримали правової оцінки 
і не потягли ухвалення відповідного рішення під час судового розгляду та перегляду справи 
касаційним судом, попри те, що Л.Л. Лазаренко неодноразово звертав увагу на незабезпе-
чення його права на захист, зокрема, й у касаційній скарзі. Використання на користь обви-
нувачення визнавальних показань заявника, здобутих із порушенням права на захист, є, як 
вважає Суд, порушенням права на справедливий суд у розумінні статті 6 Конвенції, оскіль-
ки ці свідчення мали певне відношення до засудження, лягли в основу обвинувачення. Факт 
використання цих свідчень, те, як апеляційний суд позначив своє ставлення до них, як 
розцінив їх походження, як судові інстанції відреагували на звернення Л.Л. Лазаренка про 
протиправність їх отримання, за висновками Суду, невідновно обмежили право на захист, 
незалежно від того, якою мірою ці свідчення вплинули на його засудження, якою могла 
бути реакція заявника, якщо б у нього був захисник, чи він міг скористатися його послу-
гами пізніше, або від того, що існувала можливість виправлення цих порушень засобами 
змагального характеру під час подальшого провадження. На переконання Суду, за наявності 
аналізованих обставин належним способом виправлення встановленого порушення права 
на справедливий суд може бути новий розгляд, перегляд або відновлення провадження 
у справі за заявою заявника.

Таким чином, виходячи із зазначених фактичних та правових підстав, Верховний Суд 
України вважає, що постановлені у кримінальній справі судові рішення щодо Л.Л. Лаза-

43 За даними Державної судової адміністрації України (http://www.court.gov.ua/home/). Ці цифри відобра-
жають як вироки, що набрали, так і ті, що не набрали законної сили.

44 Leonid Lazarenko v. Ukraine, № 22313/04, 28 October 2010.
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ренка не можуть залишатися в силі, а підлягають скасуванню. Проаналізовані порушення 
могли бути з’ясовані та отримати відповідну правову оцінку і реагування тоді, коли справа 
розглядалася судом по суті. Однак цього не було зроблено. Констатований Судом характер 
(зміст) порушень, їхня правова природа, стадія провадження, на якій вони були допущені 
і на якій можуть бути виправлені, викликаний цими порушеннями стан для заявника, виз-
начений можливий особливий спосіб відновлення порушеного права дають підстави вва-
жати, що виправлення допущених порушень можливо здійснити на стадії нового судового 
розгляду. На цій стадії щодо Л.Л. Лазаренка відновить свою дію принцип презумпції неви-
нуватості і заявник зможе у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом 
України, реалізувати право на захист, у тому числі й стосовно інших доводів, зазначених 
у заяві, а суд — забезпечити це право».45

Аналогічним чином були скасовані судові рішення у справі Корнєва. Верховний суд 
зазначив, посилаючись на рішення Європейського суду у справі Корнєва і Карпенко проти 
України46, що

«у пункті 56 свого рішення Європейський суд зазначив, що показання свідка Щербак в. були вагомими для вирі-

шення справи, оскільки вона була єдиною особою, яка безпосередньо брала участь у купівлі наркотиків у заявника 

і могла засвідчити, що він продав їй наркотики. Європейський суд також зауважив, що заявникові та його захис-

нику не надали можливості допитати цього свідка на тому чи іншому етапі провадження, навіть як анонімного 

свідка, і самі національні суди ґрунтували свої висновки у справі на її письмових показаннях, які вона дала на етапі 

досудового слідства. у рішенні звернуто увагу на те, що органи влади не заявляли про існування необхідності 

забезпечення балансу інтересів різних осіб, яких це стосувалося, і, зокрема, інтересів свідка «Щ»…

виходячи із зазначених фактичних та правових підстав, верховний суд україни вважає, що постановлені 

в кримінальній справі судові рішення щодо корнєва д. не можуть залишатися в силі, а підлягають скасуванню. 

враховуючи стадію провадження, на якій було допущено вказане порушення, а також те, що воно може бути 

виправлено під час розгляду справи по суті судом першої інстанції, справа підлягає направленню на новий 

судовий розгляд».47

Таким чином, Верховний Суд України визнав обов’язковим виключення показів об-
винуваченого, які отримані від нього внаслідок маніпулювання тяжкістю обвинувачення. 
Таким чином, для засудження за умисне вбивство за обтяжуючих обставин не можна ви-
користовувати покази обвинуваченого, отримані від нього без участі адвоката, коли він 
формально був звинувачений у менш тяжкому злочині. 

Також не можна використовувати покази свідка, які були отримані під час досудового 
провадження, якщо обвинувачений не мав можливості допитати свідка в суді (навіть за 
умови застосування заходів безпеки.

Крім того, Конституційний Суд України також прийняв рішення, що стосується до-
пустимості доказів. У справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України Суд по-
становив, що обвинувачення не може ґрунтуватися — «на фактичних даних, одержаних в ре-
зультаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання 
конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одер-
жаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням 
заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», особою, не 
уповноваженою на здійснення такої діяльності».48

45 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16938373, див. також http://hr-lawyers.org/index.php?id=1309863250 
46 Kornev and Karpenko v. Ukraine, № 17444/04, 21 October 2010, http://hr-lawyers.org/index.php?id=1288179865
47 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16938317, також http://hr-lawyers.org/index.php?id=1313410341
48 Рішення від 20 жовтня 2011 року, Справа № 1-31/2011, http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=160046 
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Оскільки рішення Суду містить достатньо абстрактні формулювання, важко передбачи-
ти, які практичні наслідки буде мати це доказове правило. Але можна вітати встановлення 
певного критерію, який може бути корисним у вирішенні питання про допустимість до-
казів, а саме «цілеспрямованість дій».

5.2. інші Проблеми

У справі Благого Європейський суд поставив питання про відповідність вимогам статті 6 
Конвенції ситуації, коли кримінальна справа, яка була припинена, поновлюється через де-
який час прокуратурою. У контексті статті 5 Конвенції аналогічне питання було поставлене 
у справі Корнійчука.

У кримінальному судочинстві такі довільні дії правоохоронних органів є системною 
проблемою, і дозволяють правоохоронцям тримати будь-кого на «гачку» теоретично безкі-
нечно довго, припиняючи та поновлюючи кримінальне переслідування.

5.3. Проект кримінально-Процесуального кодексу

У 2011 році у проект, який було розроблено у 2006–2009 роках робочою групою На-
ціональної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, були внесені 
достатньо суттєві зміни. Частина змін сприяла покращенню тексту законопроекту, хоча 
проект і досі залишається обтяженим зайвими бюрократичними положеннями. Але певні 
зміни суттєво впливають не первісну концепцію кримінального судочинства.

Одна з найбільших вад нинішнього законопроекту — це виключення суду присяжних. 
Хоча саме слово — присяжні — залишилося у тексті, але позначає воно аналог «народних 
засідателів», добре знайомих з радянських часів. І компетенція навіть такого суду присяж-
них обмежена лише справами, де обвинуваченому загрожує позбавлення волі.

Повернення до інституту народних засідателів, неефективність яких вже була доведена 
часом, виглядає дуже дивним. Тим більше, за сучасного стану, коли судова влада не викли-
кає довіри у більшості населення, суд присяжних мав можливість стати одним із інстру-
ментів поновлення довіри до суду і контролю за судовою владою. Можна приєднатися до 
висновків експертів Ради Європи з цього приводу:

«суд присяжних зіграв значну роль у формуванні сучасних систем кримінальної юстиції, зокрема допома-

гаючи захищати незалежність судової влади та надаючи значущості події судового розгляду. у такий спосіб 

він, безсумнівно, сприяв зміцненню процесуальних гарантій обвинуваченого, створивши модель змагального 

судового процесу. у той самий час він посилив засади усного провадження, безпосередності і рівності сторін 

у здійсненні судового розгляду. наявність лави присяжних справила потужний вплив на форми судового роз-

гляду, викладення фактів, норми виключення доказів і забезпечення прав на захист.

у тих системах, де демократія ще не дуже вкорінена і потребує підтримки, використання суду присяжних можна 

розглядати як дуже корисний інститут для уникнення або зменшення ризиків, які загрожують судовій владі та її не-

залежності. так само і в системі, що рухається від «інквізиційного» процесу до «змагального», створення суду при-

сяжних підштовхуватиме трансформацію в бік усного, концентрованого судового розгляду безстороннім суддею, 

де сторони відіграють вирішальну роль у поданні доказів і врешті й у результатах самого судового розгляду. отож, 

обмежену сферу застосування суду присяжних треба переглянути, бо поки він передбачений відповідно до статті 378 

проекту кодексу тільки на клопотання обвинуваченого в справах про злочини, карані довічним позбавленням волі»49.

Також у оновленій версії проекту стороні обвинувачення повернуті значні повнова-
ження, які створюють підґрунтя для зловживань і які у попередній версії були надані лише 

49 Висновок щодо проекту Кримінально-процесуального кодексу України, Страсбург, 2 листопада 2011, 
DG-I (2011)16, http://www.coe.kiev.ua/news/2012/01/Opinion%20on%20Draft%20CPC%20UA%20Ukr.pdf. 
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судовій владі, як, наприклад, продовження слідства, а також зобов’язання надавати свід-
чення. Також практично виключені з нової версії правила доказування, без яких змагальне 
судочинство існувати не може, і головним критерієм оцінки допустимості доказів залишено 
суб’єктивну думку судді.

6. виконання судових рішень національних судів

Залишається проблемою невиконання судових рішень національних судів.
У листопаді 2010 року в новій редакції був прийнятий закон «Про виконавче провад-

ження». Ним було розширено права державного виконавця та посилено відповідальність 
боржника, однак ситуація з виконанням рішень судів кардинально не змінилася.

Однією з основних причин неналежного та несвоєчасного виконання судових рішень 
щодо приватних боржників є передусім завантаженість державних виконавців. Так, на ви-
конанні у кожного з них — по декілька сотень проваджень, а на проведення виконавчих дій 
по одному провадженню інколи необхідно витратити цілий день. При цьому, крім вчинення 
виконавчих дій, виконавець зобов’язаний представляти виконавчу службу в судах, відпові-
дати на скарги тощо.

Проте існує величезна проблема боржника-держави та її установ і підприємств. У цій 
сфері ситуація не покращується.

У грудні 2010 року була реорганізована система органів влади, відповідальних за вико-
нання рішень судів. Була утворена Державна виконавча служба, що почала реально працю-
вати лише з другої половини 2011 року.

На жаль, до початку лютого 2012 року на її сайті була відсутня будь-яка узагальнююча 
інформація щодо ситуації з виконанням рішень судів в країні.

7. виконання рішень міЖнародних органів

Виконання рішень міжнародних органів, у яких визнано порушення міжнародних 
зобов’язань, є інтегральною частиною виконання міжнародних договорів, ратифікованих 
країною.

На жаль, у цьому році спостерігалися проблеми з виконанням рішень міжнародних ор-
ганів, які частково спричинені недосконалим законодавством, а частково достатньо довіль-
ним тлумаченням закону суддями вищих судових інстанцій.

У 2011 році було прийнято три рішення Комітетом проти катувань, який є органом, 
створеним відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Два 
з цих рішень, серед іншого, встановили порушення статті 14 Пакту, визнавши, що засуд-
ження заявників сталося внаслідок несправедливого судового розгляду: справа Щітки проти 
України50 та Бутовенка проти України51. Таким чином, несправедливо постановлені рішен-
ня мали би бути скасовані, як це відбулося у справах Лазаренка та Корнєва.

Але Вищий спеціалізований суд не допустив заявку Віктора Щітки про перегляд судових 
рішень до розгляду Верховним Судом України, зазначивши у своїй ухвалі від 3 листопада 
2011 року52, що він не вважає Комітет з прав людини міжнародною судовою установою у зна-

50 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1317410175, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/456/38/
PDF/G1145638.pdf?OpenElement

51 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1321567157, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/450/11/
PDF/G1145011.pdf?OpenElement

52 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1321523619
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ченні статті 400-12 КПК. Ми не маємо до цього часу інформації про розвиток подій у справі 
Бутовенка, але можна з великою вірогідністю припустити, що сценарій буде таким же.

Важко сказати, чи дійсно законодавець мав за намір виключити можливість застосуван-
ня статті 400-12 КПК до рішень Комітету з прав людини, але це мав вирішувати Верховний 
Суд України, а не Вищий спеціалізований суд на стадії вирішення питання про прийнят-
ність, де він має дуже вузьку компетенцію — перевірити відповідність заяви формальним 
вимогам до такої заяви.

Крім того, навіть щодо рішень Європейського суду, законодавство та практика його 
застосування вкрай утруднюють подання заяви про перегляд судових рішень для особи, яка 
отримала на свою користь рішення про несправедливість засудження.

По-перше, Вищий спеціалізований суд витлумачив закон таким чином, що фактично 
позбавив таку особу права на правову допомогу, фактично заборонивши діяти через юри-
дичного представника. Така практика склалася щодо кримінальних справ навіть всупереч 
роз’ясненням Пленуму Вищого спеціалізованого суду про судову практику застосування 
статей 353–360 Цивільного процесуального кодексу України53.

Враховуючи таку позицію щодо права на юридичне представництво та те, що особи, які 
подають заяви, як правило знаходяться у місцях позбавлення волі, вкрай знущально вигля-
дають інші вимоги до заяви: надати «належним чином завірені» копії рішень, про перегляд 
яких заявляється, належним чином завірений автентичний переклад рішення Європейсько-
го суду та листування із Судом щодо набрання рішенням статусу остаточного тощо.54

8. рекомендації

1. Змінити спосіб формування Вищої ради юстиції: зокрема, усі її члени мають фор-
муватися з’їздом суддів, або ліквідувати цю інституцію з передачею її функцій органам, що 
відповідають критеріям незалежного формування органу судової влади.

2. Розширити компетенцію Верховного суду України, зокрема, надати можливість усім 
сторонам процесу звертатися до нього в певних випадках конфліктів компетенції, неодна-
кового застосування норм матеріального чи процесуального права. Надати повноваження 
Верховному Суду України самостійно і незалежно від вищих спеціалізованих судів вирішу-
вати питання перегляду справ.

3. Передбачити достатнє фінансування державним бюджетом програм щодо формуван-
ня системи безоплатної правової допомоги;

4. Прискорити прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу з урахуванням 
зауважень, висловлених експертами Ради Європи та вітчизняними експертами

5. Внести зміни до законодавства, що виключать використання зізнань, отриманих без 
участі адвоката поза судовим розглядом;

6. Прискорити прийняття нового закону про адвокатуру, який передбачатиме професій-
ну асоціацію адвокатів з обов’язковим членством та відповідні положення, що гарантують 
своєчасність та якісність правової допомоги;

7. Удосконалити процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення, вста-
новивши гарантії справедливого судового розгляду, передбачені статтею 6 Конвенції про 
захист прав людини.

8. Внести зміни до процесуального законодавства та закону про виконавче проваджен-
ня, що забезпечували б обов’язкове внесення всіх рішень судів до Єдиного державного 
реєстру судових рішень.

53 Постанова № 11 від 30 вересня 2011 року, http://hr-lawyers.org/index.php?id=1319116281
54 Див. більш детально http://hr-lawyers.org/index.php?id=1317129918
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9. Внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України (та/або передбачити 
аналогічні підходи у проекті КПК), спрямовані на спрощення порядку ініціювання проце-
дури перегляду рішень, що набрали законної сили, внаслідок винесення рішень міжнарод-
ними судовими установами;

10. Передбачити в законі або у відповідних роз’ясненнях вищих судових інстанції, що 
міжнародні органи, які мають компетенцію розглядати індивідуальні скарги, є міжнародни-
ми судовими установами для ініціювання процедури перегляду судових рішень;

11. Законодавчо забезпечити діяльність недержавних експертів та експертних бюро;
12. Розробити та прийняти законодавчі норми для забезпечення розумних строків роз-

гляду справ судом. Також необхідно передбачити можливість компенсації особам за пору-
шення їхніх прав через порушення розумних строків розгляду справ;

13. У Державному бюджеті України щорічно окремим рядком мають закладатися кошти 
на виконання рішень українських судів, за якими боржником є держава, органи державної 
влади, державні установи та організації.
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Порушення прав громадян при видачі судових наказів  

за заявами підприємств всіх форм власності,  

що надають житлово-комунальні послуги�

1. Загальні ЗауваЖення

7 липня 2010 р. Законом «Про судоустрій і статус суддів» були внесені зміни до Цивіль-
ного процесуального кодексу України (ЦПК), згідно з якими судді почали видавати судові 
накази про стягнення заборгованості за заявами підприємств, що надають житлово-кому-
нальні послуги. Протягом наступного періоду було видано більше 70 тисяч судових наказів 
за заявами підприємств, що надають житлово-комунальні та комунальні послуги (в подаль-
шому в даному тексті : житлово-комунальні послуги).

Внесені зміни погіршили стан реалізації права на справедливий суд у випадках видачі 
суддями таких судових наказів. В розділі ІІ ЦПК «Наказне провадження» дух і буква змін 
спрямовані на віддання переваги підприємствам, а не громадянам; фактично легалізується 
принцип презумпції винуватості споживача (навіть у вжитку з’явився вираз «презумпція на-
дання послуг підприємством»); позиції захисту законних прав споживача переведені штучно 
із сфери матеріального права до сфери процесуального права.

Соціальний контекст таких змін норм дуже виразний: житлово-комунальна сфера і від-
носини в ній надто складні для того, щоб впроваджувати наказне провадження, яке не 
розглядає питання по суті, а стає процедурою з лапідарного вирішення питання на користь 
заявника (виконавця, а частіше виробника) послуг.

В правовому відношенні питання реалізації та захисту прав споживача комунальних 
послуг в умовах ринкової економіки у вітчизняному законодавстві не розроблені, а впровад-
ження наказного провадження віддаляє розвиток ринкових відносин і справжнє реформу-
вання житлово-комунального господарства. Аналогів таким нормам наказного провадження 
немає в законодавстві інших країн.

При наказному провадженні, пов’язаному з питаннями правовідносин в житлово-кому-
нальній сфері, порушуються одразу декілька аспектів права на справедливий суд: презумп-
ція невинуватості, доступ до правосуддя, право на захист. Безперечно, ображається гідність 
людини і порушується її право власності, а також свобода договору. Для соціально незахи-

1 Розділ підготували: Лариса Заливна, голова Луганської обласної громадської правозахисної жіночої ор-
ганізація «Чайка», Наталія Целовальніченко, голова Луганської правозахисної групи, Сергій Морозов, 
голова Координаційної ради громадської акції «Громадянська комунальна самооборона», Анна Мар-
тинюк, Херсонський Фонд милосердя і здоров’я, Денис Гречко, Благодійний Фонд «Горєніє», м. Пав-
лоград Дніпропетровської області.
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щених верств громадян актуальними стають в цих ситуаціях доступ до правової допомоги і 
право знати свої права і обов’язки у відносинах з комунальними службами. 

За даними правозахисних організацій, більше 50% тих наказів, з якими громадяни звер-
таються до громадських організацій за сприянням в поновленні своїх порушених прав, 
скасовується за причин неправосудності цих судових наказів. У переважній більшості ска-
сованих наказів виявляється не одне, а декілька порушень прав громадян. Ці порушення 
завжди створюють ситуацію, спрямовану проти прав та законних інтересів громадянина, на 
користь комунальних підприємств.

У цьому розділі розглядаються питання доступу до правосуддя і права на захист.

2. Право на достуП до Правосуддя

2.1. відсутність у громадянина інФормації

Порушення цього права починається з відсутності у громадянина інформації про:
— факт надходження до суду заяви про видачу щодо нього судового наказу;
— про зміст заяви до суду та про наявність доказів в ній суми заборгованості;
— про факт видачі судового наказу про стягнення боргу.
Відсутність зазначеної інформації в умовах певних судових дій навколо громадян ство-

рювала для останніх несприятливу ситуацію, вносила розлад і напругу в їхнє життя. Нижче 
наводяться приклади, які свідчать про різні форми приховування частини або всієї інфор-
мації від громадян в той час, як проти них вчинюються дії, пов’язані з певними правовід-
носинами або з їх відсутністю чи невизначеністю, а громадяни потрапляють в ситуацію 
відвертого порушення їхніх прав.

Приклад 1: громадянка м.г., жителька луганська, несподівано отримала постанову артемівського районного 

відділу державної виконавчої служби (вдвс) від 23.09.11р. про відкриття виконавчого провадження на вико-

нання судового наказу № 2н/1203/1166/2011. цей судовий наказ був виданий 19.05.2011 р. за заявою міського 

комунального підприємства «жилсервіс». але самого судового наказу, як і заяви стягувача з підтверджуючи-

ми документами, м. г. не отримала, хоча проживала вдома постійно і нікуди не виїжджала. 

громадянка розцінила факт заочного винесення судового наказу як порушення її права на правосуддя, а з су-

мою боргу, зазначеною у Постанові про відкриття виконавчого провадження була незгодна. тому вона звер-

нулася до артемівського районного суду м. луганська з проханням видати судовий наказ їй на руки. наказ їй 

видали, але з порушенням, тобто безпосередньо в суді, без додатків заяви стягувача і без доданих копій доку-

ментів, які підтверджують суму заборгованості. громадянка м.г. вимушена була в умовах відсутності частини 

необхідної інформації складати заяву до суду про скасування зазначеного наказу, а до державної виконавчої 

служби складати заяву про призупинення виконавчого провадження. 

06.12.11 р. суддя прийняв ухвалу про скасування цього судового наказу.

відсутністю повної і своєчасної інформації у громадянки і пов’язаним з цим ускладненням доступу до пра-

восуддя скористалися працівники мкП «жилсервіс» для здійснення на неї додаткового морального тиску. 

одночасно з ухвалою про скасування судового наказу м.г. в грудні 2011 р. отримала від мкП «жилсервіс» лист 

без підпису, без печатки, в якому містилися вимога сплатити начебто згідно з рішенням суду від 19.05.11 р. (це 

дата видачі наказу, а не скасування) борг за послугу з утримання будинків, також погрози виконавчою службою 

та описом майна.

Приклад 2: громадянка с.о., жителька м. луганська, 04.12.2011 р. у своїй поштовій скриньці виявила конверт зі 

штампом артемівського районного суду. в самому конверті знаходився підписаний суддею клаптик паперу, в яко-
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му було зазначено номер справи № 2н-1019/2010 і з інформацією про те, що «артемівський районний суд м. лу-

ганська направляє їй копію судового наказу від 22.11.10 р. разом з копією заяви стягувача та копіями доданих до 

неї документів». але ні копії судового наказу, ні копії заяви з копіями доданих до неї документів у конверті не було.

як зрозуміла с. о., комунальне підприємство «жилсервіс» подало заяву про стягнення з неї заборгованості 

по платі за утримання будинків і споруд та прибудинкової території в сумі 2513,10 грн., з чим громадянка була 

незгодна, бо послуг на таку суму не отримувала. 

07.12.10 р. с. о. подала голові артемівського районного суду скаргу, де зазначила про:

а) порушення ч.1 ст. 104 цПк україни тричі : 

— їй не була направлена копія судового наказу;

— листа направлено без повідомлення про вручення; 

— по даті на конверті та по даті прийняття наказу видно, що копія судового наказу була направлена боржни-

ку не на наступний день після прийняття наказу, а з запізненням на 8 днів;

б) порушення ч.2 ст. 105 цПк україни, а саме: боржнику не було направлено копію заяви про видачу наказу з 

доданими до неї документами.

судовий наказ було скасовано 07.02.2011.

Відсутність гарантованої законом інформації про судовий наказ викликала необхідність 
додаткових зусиль громадянки з метою отримання такої інформації, що ускладнило для неї 
доступ до правосуддя.

В обох випадках до надання інформації громадянам про факт видачі щодо них судових 
наказів працівники судів виявили недбале ставлення, комунальні підприємства взагалі не 
надали безпосередньо споживачам будь-яку інформацію про подання заяви до суду. В обох 
випадках громадяни узнавали про факт видачі судового наказу з запізненням.

В обох випадках порушено право на інформацію як умову досягнення правосуддя.

2.2. відсутність можливості на сПраведливий і Публічний розгляд сПрави 

По заборгованості сПоживача житлово-комунальних Послуг

Згідно з законодавством, при наказному провадженні розгляд заяви про стягнення за-
боргованості проводиться без участі самого споживача. Не враховується ситуація, що спо-
живач може взагалі не мати заборгованості перед підприємством, яке надає житлово-ко-
мунальні послуги, або ж заборгованість його може бути меншою, ніж та, яку виставляє 
підприємство-заявник. 

За даними громадських приймалень правозахисних організацій, підприємствами заяв-
лялася заборгованість в середньому на 30–50% вище реальної або тієї, розмір якої визнаєть-
ся законом. 

У всіх 100 випадках проаналізованих судових наказів заяви комунальних підприємств 
розглядалися суддею одноосібно. Формально дотримані норми ч. 2 ст. 102 ЦПК, а по суті — 
громадянин відчужений від свого права на справедливий розгляд його справи, на судовий 
захист своїх прав та законних інтересів.

Як правило, громадяни отримували копію вже готового судового наказу, і лише після 
цього могли бути присутніми при розгляді їхніх заяв про скасування судових наказів. Але 
цей розгляд, за даними скарг громадян, проводився формально. Більше того, при наказно-
му провадженні порівняно з позовним провадженням судді ігнорували норми законів, які 
захищали права людини в житлово-комунальній сфері.
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Зокрема, поширена практика ігнорування суддями беззаперечності вимог заявника. Ви-
мога п. 3.ч. 2 ст. 98 ЦПК України щодо того, що «У заяві повинно бути зазначено: …3) ви-
моги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються», часто ігнорується при наказному 
провадженні на етапі прийнятті суддею документів від заявника або на етапі розгляду заяви 
про видачу судового наказу. 

За даними громадських приймалень правозахисних організацій, при наказному про-
вадженні у переважній більшості випадків виявлялися 4 типові порушення щодо беззапе-
речності вимог заявника, які стосуються: а) суми заборгованості; б) факту надання послуг та 
підтвердження їх належної якості; в) належного заявника; в) належного боржника.

Визначення критеріїв безспірності вимог стає важливою умовою досягнення правосуд-
дя в наказному провадженні. 

Приклад 3. громадянка м.т., жителька луганська, отримала з запізненням копію судового наказу про стягнення 

з неї заборгованості по платі за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в сумі 4 323,87грн. 

наказ був виданий суддею ленінського райсуду м. луганська 28.03.11 р. у справі № 2н-689/11 за заявою кому-

нального підприємства «стандарт-луганськ».

м. т. у встановлений законом термін подала заяву про скасування наказу. 

Під час розгляду заяви 23.05.11 р. представник кП «стандарт-луганськ» попрохав додаткове засідання, щоб 

підготувати пояснення до своєї заяви «про видачу судового наказу». тим самим він підтвердив, що надані ним 

докази не є беззаперечними. Після розгляду на наступному засіданні 25.03.11 заперечень від комунального 

підприємства на заяву про скасування судового наказу, все ж судовий наказ 30.05.11 було скасовано.

Ця справа продемонструвала той факт, що питання беззаперечності вимог заявника 
залишилось поза увагою судді при прийомі заяви від комунального підприємства, але про-
явилося вже в ході розгляду заяви громадянки про скасування судового наказу. 

3. Право на Захист

3.1. звуження Прав людини на судовий захист При наказному Провадженні 

Звуження прав людини на судовий захист обумовлено передусім скасуванням поперед-
ньої норми ЦПК України, яка була в редакції до 03.08.2010, щодо безумовного скасування 
судового наказу в разі незгоди з ним боржника. 

Порівняно з минулою редакцією ЦПК, боржник повинен обґрунтувати свою заяву про 
скасування судового наказу, в той час як раніше достатньо було однієї заяви про незгоду 
з наказом без обґрунтування. Зі свого боку, судді намагаються визнати обґрунтування, на-
дане громадянином, недостатнім і залишити судовий наказ чинним. 

Дискредитована сама ідея судових наказів. 
Сенс судових наказів полягає у спрощенні процедури вдоволення безспірних вимог слаб-

кішої сторони перед сильним. В одному ряду йдуть судові накази про стягнення зарплати, по 
стягнення аліментів і т. п., де йдеться про захист прав окремої людини перед більш сильною 
стороною: перед дорослою людиною щодо дитини чи перед виробничою адміністрацією 
щодо окремого працівника. Послуги ЖКГ не вписуються в логіку захисту слабшого члена 
суспільства перед більш сильними або перед цілим виробничим чи державним апаратом. 
Так, закон не надав права громадянинові звертатися з заявою про видачу судового наказу 
щодо комунального підприємства, наприклад, за ненадання йому належної якості послуг або 
за безґрунтовне відключення від послуг. Навпаки, закон надав право апарату підприємств 
ЖКГ подавати заяви проти більш слабкої і незахищеної постаті — споживача. Порушені 
принципи і основні засади судочинства, такі, як законність, рівність усіх учасників судового 
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процесу перед законом і судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та сво-
бода у наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Низька правосвідомість частини працівників системи ЖКГ накладається на недоско-
налість законодавчої бази і доповнюється недосконалою практикою його застосування. Не-
досконалість практики застосування судового наказу проявляється в частині випадків в то-
му, що суддя і представник ЖКГ разом виступають проти прав та інтересів громадянина, 
тобто більш сильна сторона (підприємство) висуває небезспірні вимоги до більш слабкої 
сторони (громадянина), які є проявом порушення його прав людини, а правосудність рі-
шення судді сумнівна.

Значної частини наведених вад наказного провадження не виникає при позовному про-
вадженні. 

Приклад 4. суддя артемівського районного суду у м. луганську видала 25.02.2011 р. судовий наказ за заявою 

товариства з обмеженою відповідальністю «луганськвода» у справі № 2н/1203/2391/11 р про стягнення з гро-

мадянки б. н. заборгованості в сумі 1 581,21 грн.

замість того, щоб відправити копію судового наказу до боржника не пізніше наступного дня, суд відправив її 

з таким запізненням, що копію б. н. отримала лише через 2 місяці, 22 квітня 2011 р. з рук сусідки, а на пошто-

вому повідомленні розписалася поштарка.

громадянці довелося звертатися до районного суду, згодом — до апеляційного суду, аби встановити строки 

подання заяви про скасування судового наказу. 

крім цього порушення прав, зафіксоване ще одне порушення, яке набуває все більшого поширення в судовій 

практиці: 08.04.11 р. суддя винесла ухвалу — залишити заяву громадянки без руху, посилаючись на те, що в за-

яві про скасування наказу має бути зазначено: посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої заперечен-

ня проти вимог стягувача. Проте, від заявника-стягувача суддя доказів провини громадянки не вимагав. заявник 

перш за все мав надати докази беззаперечності своїх вимог до боржника, які б обґрунтовували суму заборгова-

ності. беззаперечність в юридичній літературі визначається як факт, що визнається і підтверджується обома сто-

ронами. громадянка подала ще одну заяву, в якій зазначила, що вимога суду додати боржником до своєї заяви 

будь-які документи, що доводять відсутність боргу, — безпідставна і не відповідає ст. 105 цПк україни.

через півроку поневірянь громадянки по судах наказ було скасовано 12.08.11 р. 

Приклад 5. громадянин м. і., житель луганська, отримав копію судового наказу з доданими до неї докумен-

тами про стягнення з нього заборгованості за послуги з газопостачання за майже 15 років, тобто за період 

з 01.01.1996 р. по 01.09.2010 р. у сумі 6 661,72 грн. на користь публічного акціонерного товариства «лугансь-

кгаз». разом з іншими оплатами загальна сума стягнення становила 7 187,49 грн. судовий наказ був виданий 

05.10.10 суддею кам’янобрідського районного суду в м. луганську (суддя №1).

14.10.10 р. громадянин м. і. подав заяву про скасування наказу, де зазначив, що відповідно до п.2 ч.1 ст. 208 цк 

україни та п. 3 ч. 2 ст. 21 закону україни «Про житлово-комунальні послуги» між споживачем та виконавцем пови-

нен укладатися письмовий договір, а такого договору між стягувачем та боржником не укладалось. також видача 

наказу позбавила його права в порядку ст. 267 цк україни подати заяву про застосування судом позовної давності.

25.11.10 р. суддя задовольнила заяву м. і. на підставі того, що з даної заяви суд з’ясував, що між сторонами 

існує спір, і скасувала судовий наказ.

у подальшому в ході позовного провадження справа № 2-289/11 розглядалася камянобрідським районним судом. 

суддя № 2 намагався проігнорувати право громадянина на загальний термін позовної давності, хоча позивач Пат 

«луганськгаз» сам перерахував «розрахунок заборгованості» і таким чином сам визначив суму, яка є боргом — 

з урахуванням строку позовної давності, а саме суму 1928,31грн за період з 26.11.2007 р. по 01.11.10 р.
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 тому м. і. вимушений був звертатися до апеляційного суду луганської області. в результаті за громадянином 

м. і. було визнано борг лише в сумі 1 928, 31 грн за період з листопада 2007 р. по листопад 2010 р., тобто з ура-

хуванням строку позовної давності. таким чином, сума заборгованості склала 1 928,31грн., а не 7 187, 49грн. 

У даному випадку здійснене після наказного провадження позовне провадження та пуб-
лічність розгляду справи забезпечили рішення на користь законних прав громадянина. Цей 
приклад співставлення наказного і позовного провадження з одного і того ж приводу свідчить 
на користь позовного провадження як такого, що в більшій мірі забезпечує правосуддя.

3.2. ігнорування судами наявності ознак сПору Про Право

Переважна більшість судових наказів скасовується за причини наявності спору про 
право, оскільки виникнення правовідносин між споживачем і виконавцем послуг в сфері 
ЖКГ ґрунтується на укладанні договору, а укладання договору ( вибір виконавця, умови до-
говору) є реалізацією права людини. Тому сферу дії наказного провадження щодо розгляду 
спорів, які виникають в сфері надання і отримання житлово-комунальних послуг між спо-
живачами та виконавцями послуг, яка неадекватно розширена і розповсюджується на спори 
про право, треба звузити з огляду на погіршення умов поновлення у правах людини. 

Саме в аспекті наявності ознак спору про право належить звернути увагу на наступні 
вади судової практики. 

Поза увагою юристів комунальних підприємств, поза увагою суду, а отже, в арсеналі 
способів порушення прав громадян при видачі судових наказів залишаються ті норми за-
конодавства, суворе дотримання яких унеможливлювало б порушення прав громадян як 
в сфері ЖКГ, так і права на доступ до правосуддя. 

Адже суд приймає переважно заяви не від самих виконавців житлово-комунальних пос-
луг, визначення яким дає Закон України «Про житлово-комунальні послуги», а від виробни-
ків та постачальників послуг до інших, проміжних підприємств — не до самого споживача. 
ЦПК не зазначає виконавця, а зазначає у ч. 2 ст. 95, що «Із заявою про видачу судового на-
казу може звернутися особа, якій належить право вимоги». Проте, згідно з Законом України 
«Про житлово-комунальні послуги», у правовідносини зі споживачем вступає виключно 
виконавець послуг: згідно з визначенням в ст. 1 цього Закону, «виконавець — суб’єкт госпо-
дарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу 
відповідно до умов договору». Згідно з вимогою ст. 21, ч. 2, п. 3 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги», обов’язком виконавця є «підготувати та укласти із споживачем 
договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотри-
мання умов його виконання згідно з типовим договором».

Будь-який договір — це право сторін. Відсутність, всупереч законодавству, належно 
укладеного договору чи порушення умов договору — це спір про право. Проте, судді при-
ймають заяви від підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, без вимог надати 
копію договору, без вимог надати докази надання об’єму послуг, відповідного до заявленої 
суми боргу. В основу судового розгляду в таких випадках закладаються неправові підстави, 
які отримали в практиці назву «презумпція надання послуг».

Приклад 6: громадянка к. а., жителька луганська, отримала судовий наказ, виданий суддею ленінського 

районного суду в м. луганську за заявою міського комунального підприємства «теплокомуненерго» про стяг-

нення з неї заборгованості за 15 років в сумі 7 380,39 грн. (справа № 2н-360/11).

Проте, к.а. не погодилася з порушеннями свого права споживача на встановлення правовідносин безпосеред-

ньо з виконавцем послуг, права на трирічний термін загальної позовної давності. в заяві до суду про скасування 

судового наказу вона посилалася на наступні обставини та надала як докази такі підтверджуючі документи:
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а) мкП «теплокомуненерго» не має права вимагати оплати з громадянки. воно не є виконавцем послуг з теп-

лозабезпечення даного будинку та її квартири. воно є тільки виробником послуг, яке подає тепло до «меж 

експлуатаційної належності», тобто лише до фундаменту будинку, і таким чином несе відповідальність 

тільки до точки розподілу біля фундаменту, де теплоносій передається виконавцеві — міському комуналь-

ному підприємству «стандарт-луганськ», з яким у мкП «теплокомуненерго» укладена про це угода. 

б) мкП «стандарт-луганськ», в свою чергу, не уклало відповідного договору про подачу тепла до квартири 

громадянки к. а. також не надано з боку мкП доказів, що воно подавало тепло до квартири. мкП не 

висувало до громадянки претензій щодо оплати.

в) громадянка к. а. користується своїм правом на трирічний термін загальної позовної давності, тим більше, 

що вона протягом декількох років не проживала у цій квартирі, будучі у тривалому закордонному відряд-

женні, про що своєчасно подавала заяву до комунальних служб. 

судовий наказ було скасовано. 

цей приклад типовий: заявник неналежний, виконавець інший, договору безпосередньо зі споживачем немає, 

сума боргу завищена, термін позовної давності ігнорується. тобто, наявні ознаки спору про право.

Приклад 7. громадянка ш. о., жителька міста херсону, 25 серпня 2011 р. отримала особисто і безпосередньо 

у суворовському районному суді м. херсону судовий наказ, виданий 21 червня 2011 р. про стягнення з неї за-

боргованості на користь ват «херсонгаз» в сумі 5 179,77 грн. (справа № 2 «н»-1919/11).

заявник — ват «херсонгаз» в своїй заяві приховав наступні обставини:

а) з 2005 року за громадянкою накопичувалися борги за газ. Під надуманим приводом працівник ват без-

підставно відключив квартиру громадянки від мережі газопостачання начебто через пошкодження плом-

бування. але громадянка ш. о. на підтвердження цілісності опломбування двічі викликала представників 

ват «херсонгаз» і відповідно отримала два акти про цілісність пломби. з цього приводу у неї з ват виник 

тривалий спір. 

б) в 2009 р. між громадянкою та ват було укладено договір про погашення боргу за газопостачання. станом 

на 01 травня 2011 р. заборгованість була погашена і вже виникла переплата порівняно з графіком виплат 

майже на 30 грн. дані про переплату за газ були відображені у розрахунку, наданому заявником-стягу-

вачем при поданні заяви. Проте, суддя не вивчила та не оцінила належним чином докази, не зажадала 

повної інформації, необхідність уточнення якої випливала з інформації про переплату за газ. 

суддею було видано наказ про стягнення з громадянки заборгованості за 5 років. 

Після подання заяви громадянки про скасування судового наказу останній був скасований.

В даному випадку заявник приховав від суду документи, які вказували на важливі об-
ставини: на наявність спору про право громадянки на отримання послуги, на завершену 
реструктуризацію заборгованості на основі укладеного договору. Суддя неуважно вивчила 
надані документи, по яких можна було встановити недостатність наданої заявником інфор-
мації, а тому виникла необхідність більш детально вивчити обставини справи. Адже, корис-
туючись можливістю видачі судового наказу, заявник вирішив стягнути з громадянки гроші 
за термін, який виходив за рамки позовної давності. Суддя також проігнорувала норму 
закону про термін позовної давності і підтримала вимоги заявника, які порушували права 
громадянки. Вочевидь, суд порушив принцип диспозитивності судового розгляду. 

Таким чином, справедливого і повного розгляду обставин справи при наказному про-
вадженні не відбулося, і тільки наполегливість громадянки, докладені нею зусилля допомог-
ли вийти на відповідне закону рішення.
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При аналізі 100 судових наказів з різних міст України у 92 нам не вдалося віднайти жод-
ного доказу того, що до заяви про видачу судового наказу додані документи, які мали б свід-
чити про статус заявника як виконавця послуг. Тобто, наказна судова практика свідчить, 
що правовідносини між споживачами та виконавцями послуг у визначеному законом по-
рядку не врегульовані. Цей факт комунальні підприємства приховують від суду, не надаючи 
доказів того, що вони є виконавцями послуг з усіма взаємними правами та обов’язками, 
тобто, особами, яким належить право вимоги. 

 Єдиний випадок про посилання на факт наявності договору був віднайдений у заяві 
Павлоградського приватного підприємства «К-П-1» в Дніпропетровській області, яке надає 
послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій. Це підприємство по-
дало до Павлоградського міськрайонного суду заяву про видачу судового наказу про стяг-
нення заборгованості в сумі 1 079,88 грн. з гр. Ф.О., жительки м. Павлограду.

В своїй заяві про скасування наказу громадянка Ф. О. довела, що послуг на таку суму 
протягом всіх 10 років вона не отримувала, у даній квартирі не проживає, а доданий до доку-
ментів заявника договір начебто з нею вона не підписувала, хто його підписав — не знає.

Суддя скасував судовий наказ.

4. рекомендації

1. Удосконалити нормативно-правову базу, що регулює відносини громадян-спожива-
чів житлово-комунальних послуг і підприємств, що надають такі послуги, а саме:

а) внести зміни до Цивільного Процесуального Кодексу України: 
— звузити підстави для наказного провадження за заявами про стягнення заборго-

ваності за спожиті комунальні послуги (вилучення положення про попередню 
судове наказне провадження для всіх випадків зазначеної заборгованості грома-
дян, тобто вилучити ч. 3 із ст. 118; перейти на виключно позовне провадження 
у випадках накопичення заборгованості за межами загального терміну позовної 
давності — 3 роки, тобто внести доповнення до п. 3) ч. 1 ст. 96 ЦПК України;

— внести зміни до ст. 104 в частині більш чіткого правового нормування процеду-
ри вручення копії судового наказу громадянинові ( боржнику). 

б) провести відповідну регламентацію питань щодо забезпечення безспірності вимог 
стягувача у наказному провадженні з питань стягнення заборгованості зі спожива-
чів комунальних послуг; щодо допустимих доказів розміру заборгованості, належ-
ності стягувача та боржника в умовах зазначеного наказного провадження.

2. Посилити контроль за дотриманням норм законодавства, що регулює відносини між 
споживачами та виконавцями комунальних послуг (особливо в частині укладання договорів 
між споживачами та виконавцями послуг, посилення контролю споживачів за якістю на-
дання послуг підприємствами ЖКГ і т.п.).

3. Розширити можливості для безоплатної правової допомоги соціально незахищеним, 
малозабезпеченим споживачам житлово-комунальних послуг.

4. Посилити правову просвіту громадян з зазначених питань.

Члени експертної групи виносять подяку Здір О.Г за надані нею матеріали, які були вико-
ристані в цьому розділі.
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VI. ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ1

В Україні право на приватність гарантовано статтею 32 Конституції України, яка пере-
дбачає наступне: «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією України».Також на конституційному рівні додатково 
захищено окремі аспекти права на приватність. Так, захист недоторканності житла перед-
бачено статтею 30 Конституції, статтею 31 Конституції — таємницю листування, телефон-
них розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (комунікаційну приватність), статтею 32 
Конституції — заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденцій-
ної інформації про особу без її згоди (інформаційну приватність), а статтею 28 Конститу-
ції — заборону піддавати особу без її вільної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам 
(захищаючи певні елементи фізичної приватності).

Втручання в право на приватність можливе лише в тому разі, коли воно підпадає під 
вичерпний перелік законних підстав та умов для такого втручання. Нормативне регулюван-
ня права на приватність перебуває в стані формування, внаслідок чого правозастосовній 
практиці характерні неузгодженості та суперечності і значною мірою не забезпечує повагу 
до права на приватність.

Усе ще залишається невирішеним2 питання щодо регулювання на рівні закону порядку 
отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини та 
використання добутої інформації. До цього часу така процедура, всупереч вимогам статті 31 
Конституції України щодо необхідності передбачати обмеження прав та свобод на рівні 
закону, врегульована підзаконним актом3

Гарантії законності при здійсненні зняття інформації з каналів зв’язку та перехоплення 
кореспонденції явно недостатні, а законодавство України не визначає з достатньою чіткістю 
межі та умови здійснення органами влади своїх дискреційних повноважень у цій сфері.

До цього часу відсутній належний захист від неправомірного втручання органів держав-
ної влади у право на повагу приватного життя та кореспонденції. Зокрема, законодавство 
все ще не містить чіткої вказівки щодо осіб, до яких можуть застосовуватися такі заходи, 
обставин, за яких вони можуть вживатися, та строків таких дій, які мають встановлюватись 
та дотримуватися. В законодавстві відсутня також вимога проведення проміжного перегляду 
постанови про втручання у право на повагу приватного життя та кореспонденції у розумні 
проміжки часу або будь-яких строків для такого втручання, не передбачене додаткове залу-
чення судових органів для нагляду за діяльністю правоохоронних органів при здійсненні ос-
танніми повноважень щодо втручання в приватне життя. У свою чергу відсутність обов’язку 
органів державної влади повідомляти особу про заходи спостереження, які було застосовано 

1 Підготовлено Русланом Тополевським, Центр правових та політичних досліджень «СІМ»
2 http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1233228499
3 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 рок у № 1169 «Про затвердження Порядку 

отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використан-
ня добутої інформації» // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1169-2007-%EF
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щодо неї, призводить до обмеження можливостей оскаржити законність рішення про втру-
чання держави у право на приватність4.

Однією із схем, яка, за повідомленнями ЗМІ, використовується СБУ щодо журналістів, 
громадських діячів та представників опозиційних сил, однак заперечується СБУ, для пе-
рехоплення телефонних розмов певної особи, без порушення кримінальної справи щодо 
цієї особи, є включення номеру її телефону до переліку номерів телефонів підозрюваного 
в скоєнні кримінального злочину, щодо якого здійснюється подання на отримання дозволу 
суду на зняття інформації з каналів зв’язку. Інакше кажучи — у реальну оперативно-роз-
шукову справу, заведену щодо особи, щодо якої існують обґрунтовані підозри в скоєнні 
злочину, незаконно вписуються телефонні номери, які треба слухати.

13 жовтня 2011 р. екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що співробітни-
ки правоохоронних органів організували спостереження за свідками по його кримінальній 
справі.5

Обшуки у справах, порушених з політичних мотивів набули значного поширення і ви-
користовуються для тиску. Так, наприклад, 7 липня 2011 р. проведено обшук в приміщенні 
Харківської обласної організації партії «Батьківщина», 6 вересня 2011 р. проведено обшук 
в приміщенні компанії «Prostoprint», як вважають оглядачі, у зв’язку з друком надписів на 
футболках «Спасибо жителям Донбаса…», хоча МВС стверджувало, що йдеться про пору-
шення авторських прав6. 12 жовтня 2011 р. проведено обшук в будинку і офісі народного 
депутата (фракції БЮТ-Батьківщина) Євгенія Суслова7, 13 жовтня 2011 р. податкова міліція 
розпочала обшук громадського об’єднання афганців «Ніхто крім нас», які були одними із 
співорганізаторів мирних зібрань, спрямованих проти ліквідації соціальних виплат8. 19 жов-
тня 2001 р. проводився обшук в житлі екс-міністра вугільної промисловості Віктора Полтав-
ця9, 27 жовтня 2011 р. проводився обшук квартири колишнього бухгалтера корпорації Єдині 
енергетичні системи України (ЄЕСУ) Лідії Сокольченко10. За повідомленнями, обшуки від-
буваються також і на підприємствах, які належать опозиційним політикам або фінансують 
діяльність опозиційних сил11.

4 лютого 2011 р. проти доньки Голови Верховного суду України Василя Онопенка Ірини 
було порушено кримінальну справу за статтею «шахрайство». Ірина Онопенко і її колишній 
чоловік підозрювалися в тому, що вони не повернули позичені $300 тисяч. Пізніше слідчі 
провели обшуки в п’яти будинках, у тому числі в будинку Василя Онопенка, де за наявною 
інформацією могла перебувати Ірина Онопенко.12 Оглядачі вважали, що це було одним із 
способів тиску для контролю за Верховним судом України. Після зустрічі Голови Верховно-
го суду України з Президентом України Віктором Януковичем обвинувачення було знято.

Проблемою залишається порядок проведення обшуків та виїмки, що проводяться не 
в житлі чи іншому володіння особи, оскільки такі дії можуть здійснюватися без санкції 
суду, що не відповідає міжнародним стандартам. Окремі проблеми виникають під час об-

4 Волохи проти України (2006).
5 http://korrespondent.net/ukraine/politics/1271707-lucenko-miliciya-sledit-za-svidetelyami-po-moemu-delu
6 http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/1258967-mvs-kompaniyu-prostoprint-obshukali-ne-cherez-futbolki-

spasibi-zhitelyam-donbasu
7 http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/1271465-mvs-zayavlyae-shcho-soratnik-timoshenko-pidozryuetsya-

v-pidrobci-dokumentiv
8 http://korrespondent.net/ukraine/politics/1271849-v-mvd-zayavili-chto-obysk-v-ofise-afgancev-provodit-nalogovaya
9 http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1276049-mogilov-nazvav-prichinu-obshukiv-u-ministra-kabminu-

timoshenko
10 http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1276957-siloviki-provodyat-obshuk-u-kvartiri-kolishnogo-golovnogo-

buhgaltera-kompaniyi-eesu
11 http://ua.korrespondent.net/bbc/1239196-ft-ukrayinska-vlada-vzyalasya-za-sponsoriv-opoziciyi
12 http://novynar.com.ua/politics/153387
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шуку приміщень адвокатів — вони пов’язані з тим, що в цих приміщеннях може міститися 
інформація, яку особи довірили своєму адвокату і яка повинна мати особливий захист. Однак 
на практиці такий захист відсутній.

СБУ з метою протидії так званому «комп’ютерному тероризму», здійснює заходи з кон-
тролю за користувачами мережі Інтернет, регулювання українського сегменту мережі. Нез-
важаючи на відсутність правового визначення законом повноважень СБУ в цій сфері, вона 
й надалі впроваджує технічні можливості для контролю за користувачами мережі Інтернет.

Хоча Закон України «Про захист персональних даних» (прийнятий 1 червня 2010 р.) 13, 
яким врегульовано відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки, 
набув чинності з 1 січня 2011 р. багато хто дізнався про його існування лише у грудні 2011 р. 
у зв’язку з тим, що з 1 січня 2012 р. наступала юридична відповідальність за ненадання ін-
формації про бази даних, які ведуться юридичними та фізичними особами, що підпадають 
під дію закону, це, в свою чергу, спричинило ажіотаж щодо надання такої інформації. Разом 
із тим, проблеми, які виникали щодо виконання цього закону пов’язані як з відсутністю 
широкого інформування про цей закон, так і недоліками, характерними для нього. 

Дія Закону поширюється на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки 
персональних даних у цих базах за винятком баз персональних даних, створених фізичною 
особою — виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб; журналістом — 
у зв’язку з виконанням ним службових чи професійних обов’язків; професійним творчим 
працівником — для здійснення творчої діяльності.

Цим Законом всі персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режи-
мом доступу віднесено до інформації з обмеженим доступом, за винятком випадків, в яких 
законом заборонено віднесення до інформації з обмеженим доступом персональних даних 
певних категорій громадян чи їх вичерпного переліку.

Зокрема, не належать до інформації з обмеженим доступом персональні дані фізичної 
особи, яка претендує зайняти чи займає виборну посаду (у представницьких органах) або 
посаду державного службовця першої категорії, за винятком інформації, яка визначена та-
кою відповідно до закону.

Згідно із законом обробка персональних даних має здійснюватися лише з наперед сфор-
мульованою метою, у разі зміни якої має бути отримана згода суб’єкта персональних даних 
на обробку відповідно до нової мети, а самі персональні дані повинні бути співмірними меті 
їх обробки.

Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визна-
чених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини. А після завершення строку, необхідного для їх призначення, персональні дані 
повинні бути знеособлені.

Хоча цей Закон приймався для того, щоб забезпечити виконання Україною положень 
Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персо-
нальних даних»14, однак його редакція виявилася не дуже вдалою і містить низку хиб та 
суперечностей. Так, нерозділення загальних (прізвище, ім’я, по-батькові, громадянство, 
місце та дата народження) та вразливих персональних даних породжує надмірні перешкоди 
і призводить до химерних ситуацій, в яких фіксація прізвища та імені особи може становити 
з точки зору відповідних положень Закону його порушення. Так, наприклад, ведення жур-
налу поточної успішності викладачем у ВНЗ є в термінах цього Закону фактично обробкою 
персональної інформації

Так само, вимога про необхідність оброблення персональних даних з науковою, ста-
тистичною та історичною метою у знеособленому вигляді може призвести до абсурдної 
ситуації, коли вживання прізвища, ім’я, по-батькові в наукових та історичних працях може 

13 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
14 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_326
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розглядатися як порушення цього закону, так само як і збирання інформації про відомі іс-
торичні постаті, опублікування книг про їхнє життя або мемуарів, у яких міститься перелік 
осіб, згаданих у них.

Неврегульованим залишається питання щодо поширення персональних даних, якщо 
вони становлять суспільний інтерес, зокрема в контексті Закону «Про доступ до публічної 
інформації».

 Слід також визнати, що Закон не дає відповіді на питання щодо персональних даних 
осіб, які померли. 

Залишається незрозумілим, що робити в тому випадку, коли особа відмовляється від 
обробки персональних даних за умов договірних відносин між сторонами, наприклад, при 
заміні несправної побутової техніки за гарантією або у випадку трудових відносин, а так 
само у випадку реалізації права на освіту особою, яка не погоджується з обробкою персо-
нальних даних або на передачу персональних даних третім особам. 

Законом передбачено обов’язок володільця персональних даних повідомляти виключно 
в письмовій формі суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку із включенням 
його даних в базу персональних даних протягом 10 робочих днів від дати такого розміщення. 
Однак незрозуміло, що робити в тому випадку, коли відсутня поштова адреса такої особи.

Нечіткість визначення умов видалення персональних даних може мати своїм наслідком 
численні конфліктні ситуації, пов’язані з вимогою суб’єктів персональних даних видалити 
персональні дані, тоді як без таких персональних даних відповідні суспільні відносини вза-
галі неможливі.

Не передбачається Законом також ситуація у випадку обробки персональних даних, які 
поширюються у ЗМІ. 

Як стверджує президент Imena.UA Олександр Ольшанский, прийняття Закону «Про за-
хист персональних даних» призвело до того, що у зв’язку з нечіткістю формулювань реєстра-
торам доменних імен довелося відмовитися від публічної доступності даних Whois, незважа-
ючи на той факт, що, строго кажучи, така інформація не є персональними даними15. 

02.06.2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 
про захист персональних даних», який мав набути чинності з 01.01.2012, однак згодом дату 
набуття чинності було перенесено16.

Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і перед-
бачає, що за «неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних 
про його права у звґязку із включенням його персональних даних до бази персональних 
даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються», на винну особу наклада-
тиметься штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг), а на 
посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 300 до 400 нмдг. 
Окрім того, за «неповідомлення або несвоєчасне повідомлення спеціально уповноважено-
го центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних про зміну 
відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних» на особу на-
кладатимуть штраф у розмірі від 100 до 200 нмдг, а на посадових осіб, громадян — суб’єктів 
підприємницької діяльності — від 200 до 400 нмдг. У разі повторного, протягом року, при-
тягнення особи до адміністративної відповідальності на неї буде накладено штраф у розмірі 
від 300 до 500 нмдг, а на посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяль-
ності — від 400 до 700 нмдг.

У разі ухилення від державної реєстрації бази персональних даних настає відповідаль-
ність у розмірі від 300 до 500 нмдг (посадові особи та громадяни — суб’єкти підприєм-
ницької діяльності — від 500 до 1 000 нмдг). У той же час, недодержання встановленого 

15 http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=132037
16 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3454-17
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законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базі 
персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них, передбачає штраф у роз-
мірі від 300 до 1 000 нмдг.

Також внесено зміну у статтю 182 Кримінального кодексу, новою редакцією якої пе-
редбачено, що за «незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення 
конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, 
передбачених іншими статтями цього Кодексу» передбачено штраф від 500 до 1 000 нмдг або 
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років. У тому випадку, якщо такі дії вчинені повторно, 
або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтере-
сам особи (шкода у вигляді матеріальних збитків вважатиметься істотною, якщо вона в 100 
і більше разів перевищуватиме неоподатковуваний мінімум доходів громадян), винна особа 
каратиметься арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк 
від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.17

25 травня 2011 р. Кабінет Міністрів України видав Постанову № 616 «Про затверджен-
ня Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення».18

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та 
забезпечення реалізації державної правової політики у сфері захисту персональних даних 
є Міністерство юстиції України.

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 390/2011 затверджено Положення 
про Державну службу України з питань захисту персональних даних19, яке визначає завдання та 
функції Державної служби України з питань захисту персональних даних. На Службу поклада-
ються наступні завдання: 1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 
захисту персональних даних; 2) реалізація державної політики у сфері захисту персональних да-
них; 3) контроль за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних; 4) здій-
снення міжнародно-правового співробітництва у сфері захисту персональних даних.

Дискреційні повноваження Державної служби України з питань захисту персональних 
даних надзвичайно широкі. Йдеться зокрема, про занадто широкі межі санкцій, передбаче-
них за порушення відповідних норм, не кажучи про надзвичайні, у співставленні з іншими 
статтями Кодексу про адміністративні порушення, розміри санкцій. Так само, викликає 
сумнів доцільність абсолютного права на доступ до приміщень, де здійснюється обробка 
персональних даних

За повідомленням представників Державної служби України з питань захисту персо-
нальних даних, в липні 2011 р. було подано 18 заяв про реєстрацію баз даних, в серп-
ні — 144, у вересні — 248, в жовтні — 452, в листопаді — 12 272, а в грудні 2011 р. — біль-
ше 400 тис. заяв. За попередньою оцінкою орієнтовно йдеться про необхідність реєстрації 
близько 3 млн. баз даних20. Така кількість баз даних свідчить про надмірно широкі межі 
застосування цього Закону.

Втім, існує імовірність того, що положення Закону «Про захист персональних даних» 
використовуватимуться, зокрема, для того, щоб здійснювати вибірковий тиск на певні під-
приємства або організації. 

17 До 01.07.2012 чинна наступна редакція Статті 182 Кримінального кодексу:
«Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демон-
струється, чи в засобах масової інформації, — караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до 
шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років».

18 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/616-2011-%D0%BF
19 http://zpd.gov.ua/R/perelik/perelik/24.htm
20 http://biz.liga.net/all/it/intervyu/2108926-gossluzhba-pisma-s-zayavleniyami-po-bazam-dannykh-prikhodyat-

meshkami.htm
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18 січня 2011 року на виконання доручення Адміністрації Президента України задля 
збирання інформації в рамках реалізації програми щодо попередження поширення епі-
демії СНІДу серед наркозалежних керівникам регіональних управлінь МВС України була 
спрямована вказівка № 40/2/1-106 МВС України «Про відпрацювання осіб, які приймають 
участь у програмі замісної підтримувальної терапії». 

Вона передбачала наступні завдання: встановити повну юридичну та фактичну адресу 
медичних закладів, де впроваджена замісна підтримувальна терапія (ЗПТ), кількість осіб 
у ній задіяних, окремо зазначивши тих, які вживають метадон та бупреморфін; при вико-
нанні вказівки за направленими списками наркозалежних та встановлених осіб, що прохо-
дять курс реабілітації в замісній підтримувальній терапії, опитати кожну особу, її родичів 
за формою розробленого пояснення. Форма розробленого пояснення та додана до вказівки 
відомість, зокрема, включають: — персональні дані особи; обставини лікування, психоло-
гічний та фізичний стан; інформацію про те, чи є особа ВІЛ-інфікованою.

В свою чергу керівництво регіональних УМВС (ГУМВС) спрямувало керівникам нар-
кологічних диспансерів запити на надання списків осіб, які стоять на обліках в якості учас-
ників програми замісної підтримувальної терапії, із зазначенням їх персональних даних.21

Слід зазначити, що на сьогодні основним електронним класифікатором, на основі якого 
відбувається збір та обробка персональних даних громадян України органами державної вла-
ди, залишається ідентифікаційний номер, що надається Державною податковою адміністра-
цією. Сфера його використання виходить далеко за межі тієї мети, з якою він був запровад-
жений законом — 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, реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності, отримання державних дипломів 
про освіту тощо. Тому, фактично, склалася адміністративна практика свідомого порушення 
органами державної влади Закону України про єдиний реєстр фізичних осіб — платників по-
датків і використання податкового номеру для інших цілей, не передбачених цим Законом.

Втім, можна очікувати, що Закон «Про захист персональних даних» надасть можливість 
для обмеження такого використання.

27 вересня 2011 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про документи, що посвід-
чують особу та підтверджують громадянство України», яким передбачалося запровадження 
біометричних паспортів у вигляді пластикових карток, які мали б замінити внутрішній пас-
порт громадянина України. Вона повинна була містити вбудований електронний чип з біо-
метричною інформацією та низку додаткових елементів захисту. В паспортній картці мала 
міститися наступна інформація: назва країни, назва документу, тип документу, код країни, 
номер документу, ім’я особи, її громадянство, дата народження, порядковий номер запису 
в ДІС (Державна інформаційна система реєстрації обліку фізичних осіб та їх документації), 
стать, місце народження, дата видачі документу, орган, яким видано документ, дата закін-
чення строку дії документу, «відцифрований образ особи», «відцифрований підпис особи». 

Закон зазнав значної критики як з боку журналістів, опозиції та громадських організа-
цій, так і з боку Міністерства юстиції України.22

21 жовтня 2011 р. Президент України наклав вето на цей Закон.23

Однак, ще 20 жовтня 2011 р. Міністерство внутрішніх справ уклало угоду з консорціу-
мом ЄДАПС на придбання обладнання для реалізації першого етапу робіт з впровадження 
закордонних паспортів з біометричними даними. Вартість угоди склала 59,93 млн. грн. Тор-
ги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «у одного учасника». У зв’язку з на-

21 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1296465225
22 http://tyzhden.ua/Politics/31786, http://tyzhden.ua/News/31433, http://helsinki.org.ua/index.php?id=1306315204
23 http://news.dt.ua/POLITICS/yanukovich_vetuvav_skandalniy_zakon_pro_biometrichni_pasporti-90007.html
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кладенням вето В.Грицак, якого вважають причетним до консорціуму ЄДАПС, обвинуватив 
міністра юстиції в домовленості про виробництво паспортів з німецьким підприємством.24

У листопаді 2011 р. Президент України доручив прем’єр-міністру забезпечити друк 
водійських посвідчень на обладнанні, яке закріплене за МВС.25 Оглядачі вважають, що такі 
дії пов’язані з монополізацією ринку виготовлення документів корпорацією ЄДАПС і вста-
новленням нею завищених цін.26

31 січня 2011 року НБУ видав Постанову №22, згідно з якою змінив норми положення 
«Про здійснення банками фінансового моніторингу» і дав банкам строк з 22 квітня до 22 жовт-
ня на збір розширених даних про клієнтів. Йдеться, зокрема не лише про паспортні дані, іден-
тифікаційний номер, місце роботи, посаду, контактний номер телефону та адресу електронної 
пошти, але також і про такі вразливі дані як інформація про рухоме і нерухоме майно клієнта, 
рахунки в цінних паперах, прогноз обсягу операцій по рахунках і джерела походження доходів. 
Окремі банки відмовлялися обслуговувати клієнтів у разі відмови заповнювати такі анкети.27

23 вересня 2011 р. набула чинності постанова НБУ № 278 від 21.09.2011 р., якою вне-
сено зміни до порядку здійснення валюто-обмінних операцій на території України і пере-
дбачалося, що при купівлі або продажу валюти (на суму до 50 тис. грн в еквіваленті) необ-
хідно пред’являти паспорт або інший документ, що засвідчує особу, зокрема, резидентність 
фізичної особи.

НБУ також надіслав лист № 28-211/3760-11058 від 21 вересня, яким зобов’язав банки та 
обмінні пункти зберігати копії сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на 
основі яких проведена ідентифікація особи, і поширюється на валютообмінні операції, що 
здійснюються на суму в еквіваленті до 50 тис. гривень.28 Згодом, НБУ вніс зміни, передба-
чивши, що в разі, коли особа продає іноземну валюту — копіювання паспорту не потрібно.

До цього часу не врегульовано питання щодо правових засад здійснення відеоспостере-
ження в громадських місцях. Відповідно до європейських стандартів29 відеоспостереження 
може відбуватися, проте воно повинно відповідати наступним вимогам: слід систематично 
позначати зони, в яких ведеться спостереження; слід утворити незалежний орган на на-
ціональному рівні для незалежного контролю щодо встановлення спостереження, а також 
зберігання та використання інформації про особу. 

Примусові медичні процедури, такі як централізовані щеплення дітей, залишаються 
предметом для обговорення у ЗМІ.30 Наприклад, у разі відсутності щеплень, дитину не при-
ймають до школи чи дитячого садочку. Проте сама процедура щеплень не є безспірною.31 
Так, Міністерство юстиції 10 травня 2011 р. скасувало рішення про державну реєстрацію 
Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охоро-
ни здоров’я України від 3 лютого 2006 року № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 2 червня 2006 року за № 665/12539.32

24 http://news.dt.ua/POLITICS/za_den_do_veto_yanukovicha_mogilov_zaplativ_edapsu_60_milyoniv-90326.html
25 http://news.dt.ua/ECONOMICS/yanukovich_vidibrav_u_edapca_pravo_drukuvati_vodiyski_prava-92628.html
26 http://news.dt.ua/POLITICS/brodskiy_upevneniy,_scho_yanukovich_vetue_zakon_pro_pasportni_kartki-88737.

html, http://news.dt.ua/ECONOMICS/edaps_prodae_ukrayintsyam_zakordonni_pasporti_na__10_dolariv_doro-
zhche,_nizh_britaniya-94052.html

27 http://tsn.ua/groshi/nacbank-zbiraye-dosye-na-kliyentiv-usih-ukrayinskih-bankiv.html
28 http://tyzhden.ua/News/31225
29 European commission for democracy through law (Venice commission), Opinion «On video surveillance in public 

places by public authorities and the protection of human rights», Adopted by the Venice commission at its 70th 
plenary session (Venice, 16-17 March 2007), http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)014-e.asp.

30 http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/12/20/810720.html
31 http://odessa-daily.com.ua/component/content/article/162/42263-vredonosnaya-datskaya-vakcina.html
32 http://www.minjust.gov.ua/0/35059
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 Супротивники щеплення посилаються на вітчизняне законодавство, стверджуючи не-
обхідність проведення щеплення лише за згодою особи, а щодо особи, яка не досягла віку 
15 років, за згодою її батьків. Щодо заборони відвідувати дитячі заклади дітям, які не ма-
ють щеплення, то вони стверджують, що це суперечить передбаченому у Конституції праву 
на освіту.

Європейський суд з прав людини продовжував виносити нові рішення щодо порушення 
Україною права на приватність. До цього часу, однак, не змінено законодавство у відповід-
ності до рішення у справі «Волохи проти України» що стосується порядку зняття інформації 
з каналів зв’язку.

21.07.2011 р. Європейський суд з прав людини визнав у справі «Гримковська проти 
України»33 державу винною у порушенні статті 8 Європейської конвенції з прав людини 
і зобов’язав Україну виплатити заявниці 10 тисяч євро компенсації, за те що у 1998 р. біля 
будинку, в якому вона проживала, пустили вантажний транспорт, фактично зробивши ву-
лицю, на якій стоять житлові будинки, частиною автомагістралі міжнародного значення. 
В результаті місцеві жителі потерпали від надмірного шуму, вібрації, пилу. На дорозі, що не 
була розрахована на таке навантаження, з’явилися вибоїни. За словами заявниці, місцева 
влада замість того, щоб ремонтувати дорогу, засипала в ями відходи вугільного виробниц-
тва. Як повідомляється, санстанція, яка вивчала екологічну ситуацію на вулиці, встановила, 
що впродовж години там пройшло майже 130 машин. Половина з них забруднювали се-
редовище вище норми, стверджують експерти. Зокрема, вміст міді та свинцю перевищував 
граничні показники відповідно у 23 та 7,5 разів. Хоча у 2001 р. позивачка звернулася до 
місцевого суду і вимагала примусити місцеву владу надати родині інше житло та виплатити 
компенсацію через шкоду, завдану здоров’ю членам сім’ї, однак, суд відхилив клопотання, 
не надавши достатньо пояснень.

Європейський суд з прав людини врахував, що українські органи влади не провели не-
обхідних досліджень перед тим, як пустити по вулиці вантажний транспорт. Окрім цього, 
Наталя Гримковська не мала можливості відстояти свою позицію в національному суді, 
оскільки її позов відхилили в першій же інстанції. Хоча у Суду не було доказів того, що 
саме автомагістраль спричинила хвороби членів родини Наталі Гримковської та тріщини на 
її будинку, однак, на думку Суду кумулятивний ефект шуму, вібрації, забруднення повітря 
й ґрунту мав негативний вплив на родинне життя заявниці.

10 лютого 2011 р. Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною стат-
ті 8 Європейської конвенції з прав людини у справі «Дубецька та інші проти України». 

Заявники (одинадцять українських громадян) стверджували, що органи влади пору-
шили право на житло, особисте та сімейне життя, не захистивши їх від надмірного за-
бруднення, створюваного двома державними промисловими підприємствами — шахтою 
«Візейська» та ВАТ «Львівська вугільна компанія». Діяльність цих підприємств призвела до 
забруднення ґрунтових вод та ґрунту, осідання пилу, пошкодження будинків заявників, які 
знаходилися в буферній зоні шахти. Питна вода завозилася нерегулярно, а руйнування бу-
динків, викликане просіданням ґрунту, не було відшкодовано. Крім того, важкі екологічні 
фактори призводили до ускладнення сімейних відносин. Забруднення території призвело 
до знецінення їхніх будинків і неможливості продати їх для того, щоб переселитися на 
екологічно чистішу територію.

Незважаючи на те, що органи влади (зокрема, санінспекція) неодноразово вимагали від 
шахти вжити заходів щодо управління буферною зоною підприємства, в тому числі видаючи 
приписи щодо його закриття, однак воно все ще продовжувало працювати. Хоча директора 
шахти було зобов’язано надати житло мешканцям буферної зони, він цього не зробив, по-
силаючись на відсутність державного фінансування. Звернення за захистом до національних 
судових органів було безрезультатним.

33 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1311581724
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Суд обов’язав Україну виплатити постраждалим грошову компенсацію в розмірі 65 тис. 
євро. а також визнав за необхідне виконати рішення національних судів щодо переселення 
заявників у безпечне місце.

7 липня 2011 р. Європейський суд з прав людини визнав порушення ст.8 Європейської 
конвенції з прав людини справі «Федоров і Федорова проти України».

15 червня 2001 року психіатр Полтавської центральної районної лікарні Ф. оглянув 
заявника у дворі його будинку у зв’язку зі скаргами його сусідів. Лікар не попереджав за-
явника про те, що він здійснює психіатричний огляд. Ця розмова продовжувалася близько 
10 хвилин, після чого заявник спробував сфотографувати лікаря і автомобіль швидкої допо-
моги. Базуючись на цьому огляді, психіатр поставив заявнику діагноз «хронічний маячний 
розлад». Лист із цим діагнозом та висновком про необхідність проходження заявником 
судово-медичної експертизи з метою подальшого стаціонарного лікування, підписаний на-
чальником Полтавської центральної районної лікарні, було спрямовано до Полтавського 
районного суду м. Полтави. 

Згодом заявник неодноразово скаржився на те, що він зазнав незаконного обстеження 
та огляду.

Суд вирішив, що щодо першого заявника мало місце порушення статті 8 Конвенції 
стосовно проведення його психіатричного обстеження проти його волі 15 червня 2001 року 
і встановлення йому діагнозу «хронічний маячний розлад». Суд призначив справедливу 
сатисфакцію першому заявнику в розмірі 15 000 євро, а другому заявнику — 2 000 євро як 
компенсацію нематеріальної шкоди.

рекомендації

1. Вдосконалити Закон України «Про захист персональних даних», доопрацювавши 
його та усунувши наявні прогалини та суперечності, передбачивши, зокрема, втілення на-
ступних принципів:

— виділити загальні (прізвище, ім’я, по-батькові, громадянство, дата та місце народ-
ження) та вразливі персональні дані, передбачивши для них різний режим доступу;

— різні ідентифікаційні номери (бази даних різних органів влади) повинні викорис-
товуватися окремо, не допускається створення єдиного коду для накопичення всієї 
інформації про особу;

— обмін зібраною інформацією між органами влади повинен бути чітко регламентова-
ний і здійснюватися на основі закону або за санкцією суду з повідомленням особи 
про це й можливістю нею оскаржити такі дії.

2. Слід припинити адміністративну практику протиправного використання ідентифіка-
ційного номеру (коду) платника податків для інших цілей, не передбачених законом. Також 
слід припинити застосування поняття «персональний номер», використання якого не пере-
дбачено жодним законом.

3. Скасувати Постанову Кабінету Міністрів № 1169 від 26 вересня 2007 р. «Про затвер-
дження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують 
права людини, та використання добутої інформації», прийнявши замість неї відповідний за-
кон, в якому слід чітко визначити процедуру зняття інформації з каналів зв’язку (прослухо-
вування телефонів, мобільних телефонів, відстеження електронних повідомлень, контроль 
за переглядом інформації в мережі Інтернет):

— порядок отримання санкції суду на такі дії та терміни, протягом яких це може здій-
снюватися;

— процедуру періодичного перегляду судом наданої санкції;
— повідомлення особи про факт зняття інформації з каналів зв’язку після закінчення 

цієї процедури й відмови від порушення кримінальної справи або закриття кримі-
нальної справи;
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— право особи оскаржити ці дії до суду та вимагати відшкодування в разі необґрунто-
ваних дій органів влади;

— процедуру зберігання та подальшого використання отриманих даних.
4. Внести зміни до законодавства, передбачивши незалежний контроль за діяльністю 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ та іншими пра-
воохоронними органами щодо зняття інформації з каналів зв’язку, оприлюднення щоріч-
ного звіту зі знеособленими даними відносно зняття інформації з каналів зв’язку в порядку 
оперативно-розшукової діяльності.

5. Установити процедури в кримінальному процесі, що дозволяли б здійснювати оскаржен-
ня дій правоохоронних органів щодо обшуку особи, її житла та робочого місця, а також нада-
вали можливість вимагати сплати відповідної компенсації в разі порушення процедури обшуку.

6. Запровадити норму, яка б передбачала щорічне оприлюднення правоохоронними ор-
ганами загальної кількості дозволів на зняття інформації з каналів зв’язку та дозволів на 
перехоплення кореспонденції та обшуків.

7. МВС має припинити невмотивований збір вразливих персональних даних про особу 
(інформація про політичні переконання, релігійні погляди, сексуальну орієнтацію, участь 
в програмі замісної терапії тощо).

8. Змінити законодавство щодо збереження таємниці усиновлення навіть від самої ди-
тини. Зокрема, слід зробити винятки з положень законодавства, котрими встановлена аб-
солютна таємниця усиновлення (статті 226, 229, 230 Сімейного кодексу, стаття 168 Кримі-
нального кодексу).

9. Прийняти закон та інші нормативно-правові акти, що захищали би права пацієнтів, 
зокрема, у частині здійснення примусових медичних процедур і захисту конфіденційної 
інформації про стан здоров’я.

10. Необхідно внести зміни до законодавствп і юридичної практики з тим, щоб усунути 
суперечність між обов’язковістю щеплень для відвідування дитячих закладів і правом на 
освіту для дітей, батьки яких свідомо відмовляються робити такі щеплення, особливо, коли 
такі щеплення протипоказані для дитини чи наносять їй шкоду.

11. Необхідно внести зміни до законодавства, які б, зокрема, привели українське за-
конодавство у відповідність до практики Європейського суду з прав людини в процедурі 
зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування телефонів і мобільних телефонів, хро-
нометраж дзвінків, контроль за пересуванням абонента мобільного телефону, відстеження 
електронних повідомлень, контроль за переглядом інформації в мережі Інтернет тощо):

— порядок отримання санкції суду на такі дії та терміни, протягом яких це може здій-
снюватися;

— чіткий перелік злочинів, здійснення яких може призвести до перехоплення пові-
домлень;

— обмеження випадками, коли фактичні підстави підозрювати особу у вчиненні тяж-
кого чи особливо тяжкого злочину вже виявлені іншими засобами;

— процедура періодичного перегляду судом наданої санкції;
— повідомлення особи про факт зняття інформації з каналів зв’язку після закінчення 

цієї процедури й відмови від порушення кримінальної справи або закриття кримі-
нальної справи;

— право особи оскаржити ці дії до суду та вимагати відшкодування в разі необґрунто-
ваних дій органів влади;

— процедура зберігання та подальшого використання отриманих даних;
— обставини, за якими записи можна чи необхідно знищити;
— механізм поводження з копіями або переписаними матеріалами, якщо обвинуваче-

ну особу буде виправдано.
11. Врегулювати здійснення відеоспостереження в громадських місцях, передбачивши, 

серед іншого, умови зберігання та видалення записів. 
12. Припинити використовувати обшуки як політично вмотивований засіб забезпечен-

ня лояльності та переслідування політичних опонентів.
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1. Загальний огляд

Ситуація в цій сфері істотно не змінилася. З однієї сторони, зберігається відносна сво-
бода, особливо у порівнянні з іншими країнами пострадянського простору. З іншої сторо-
ни, залишаються старі проблеми, пов’язані частково зі старим законодавством2.

Достатньої мірою свободу релігії можуть реалізувати громадяни усіх віросповідань. Дер-
жава не надає комусь особливих великих преференцій, а також не встановлює суттєвих об-
межень для віросповідання. Це пов’язано з тим, що за законом релігійні організації цілком 
можуть існувати й без офіційної реєстрації.

Україна вигідно вирізняється з поміж країн пострадянського табору, забезпечуючи ба-
зовий рівень релігійної свободи. Навіть, не зважаючи на застарілий та місцями жорсткий 
закон про свободу совісті та релігійні організації, його недоліки значною мірою компенсу-
ються переважно ліберальною адміністративною практикою органів влади. Хоча, очевидно, 
що за відсутності чітких правових гарантій релігійної свободи ситуація залишається хиткою 
та непередбачуваною й значно залежить від державної політики.

Таку ж позицію висловлюють й доповіді міжнародних інституцій, наприклад, Держав-
ного Департаменту США3.

Зберігаються старі проблеми щодо ускладненої реєстрації релігійних організації. У се-
редньому реєстрація статутів таких організацій, навіть широко визнаних та відомих, може 
тривати від 9 до 18 місяців. При цьому ця процедура містить багато порушень європейських 
стандартів, є дуже бюрократизованою та чітко не визначеною. Однак релігійні організації 
погоджуються з цим, оскільки, здійснивши таку реєстрацію, у подальшому ніякого контро-
лю за їхньою діяльністю практично не здійснюється, окрім, коли це пов’язано із діяльністю 
іноземців.

Зміна політичної ситуації, однак, призводить до певної зміни державної політики у цій 
сфері. Насамперед це стосується певних преференцій у діях влади, пов’язаних часто із домі-
нуючою на цій території релігією. Зокрема, це яскраво проявляється при виділенні землі для 
будівництва релігійних споруд, поверненні церков, конфіскованих радянською владою тощо. 
З іншої сторони, влада, частіше місцева, може чинити певні перешкоди у розвитку інших 
релігій на догоду домінуючої церкви. Проте, оскільки таке домінування є різним у різних 
місцевостях, то й відповідно важко казати про якісь конкретні тенденції у рамках країни.

1 Підготовлено Володимиром Яворським, виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав 
людини.

2 Дивіться огляд недоліків законодавства про свободу релігій у Доповіді правозахисних організацій «Пра-
ва людини в Україні — 2009-2010», котрі цілком зберігають свою актуальність на сьогодні: http://www.
helsinki.org.ua/index.php?id=1298305235. 

3 July-December, 2010 «International Religious Freedom Report», September 13, 2011, http://www.state.gov/g/
drl/rls/irf/2010_5/index.htm 
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Якщо проаналізувати, то УПЦ МП за 2010 рік збільшила кількість своїх релігійних спо-
руд на понад 200 об’єктів. При цьому значну частину з них становлять орендовані споруди. 
Це в середньому вдвічі більше за будь-яку іншу релігійну організацію. Проте це не дає під-
став говорити, що державна політика в цілому має ухил у бік однієї релігійної організації.

Хоча проблема дискримінації за релігійною ознакою є достатньо серйозною, але більшість 
готова з цим миритися, коли це стосується лише публічної сфери суспільного життя. Тим біль-
ше, коли правових інструментів боротьби із дискримінацією в країні просто не існує.

Відповідно до державної статистики станом на 1 січня 2011 року релігійна мережа в Ук-
раїні складалась з 35 861 релігійної організації, що на 677 більше проти 2009 року. При 
цьому 1 884 релігійні громади діють без статусу юридичної особи — тобто без реєстрації, 
яка не є обов’язковою. Релігійні організації, зареєстровані зі статусом юридичної особи, 
представлені 32 521 релігійною громадою (на 581 більше, ніж 2010 року), 88 (+3) центрами 
та 274 (+9) управліннями, 459 (+20) монастирями, 357 (+10) місіями, 78 (+2) братствами, 
200 (+1) духовними навчальними закладами. При релігійних організаціях функціонує 12 762 
(+4) недільні школи. Справами Церков і релігійних організацій в Україні опікуються 30 199 
священнослужителів. Кількість релігійних періодичних видань складає 386 (+9) одиниць. 
Релігійні організації використовують загалом 23 159 (+372) культових та пристосованих під 
молитовні споруд. Серед них 3 947 споруд мають статус пам’яток архітектури, а 7718 — це 
приміщення, пристосовані під молитовні. За офіційними даними у стадії будівництва зна-
ходиться 2 403 (+5) культові будівлі. Для проведення богослужінь, релігійної та соціальної 
діяльності Церкви і релігійні організації орендують 6 963 (+166) приміщень і споруд. Якщо 
порівняти наявну кількість зареєстрованих релігійних організацій з кількістю споруд і при-
міщень, що ними використовуються, то церкви і релігійні організації в Україні забезпечені 
культовими будівлями для богослужінь лише на 68%.

Загалом зберігається тенденція збільшення росту релігійних організацій у західних та 
центральних областях країни.4

Відповідно до Указу Президента № 1085/2010 від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» був ліквідований Держкомрелігій. Реєстру-
вати релігійні організації мала новоутворена Державна реєстраційна служба України. При 
цьому функції щодо реалізації державної політики у сфері релігії перейшли до компетенції 
реорганізованого Міністерства культури України. Указ був достатньо несподіваним, і реор-
ганізація затягнулася на місяці.

Згідно зі статтею 14 Закону про свободу совісті та релігійні організації реєстрація статутів 
(положень) релігійних організацій знаходиться у компетенції державного органу у справах 
релігій, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а у Рес-
публіці Крим — в компетенції Уряду Республіки Крим. Таким чином, Указ Президента 
України № 1085/2010 суперечив закону у частині передачі функції з реєстрації статутів (по-
ложень) релігійних організацій до Державної реєстраційної служби України.5

Лише 6 квітня було затверджене нове положення про Міністерство культури з онов-
леними функціями. Це Положення всупереч Указу Президента, проте у відповідності до 
закону, залишило функції по реєстрації статутів Мінкульту та державним адміністраціям. 
Тобто, ці функції не були передані реєстраційній службі.

У жовтні у структурі Міністерства культури було створено Департамент у справах релігій 
та національностей.

4 В Україні діє 35,� тис. релігійних організацій та працює понад 30 тис. священнослужителів — офіційні 
дані, Інститут релігійної свободи, http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8
27%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk. Дивіться більш докладну оцінку тут: «Релігійна мережа 
в Україні: стан і тенденції розвитку». «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин», Інформа-
ційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх 
особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011р., http://www.uceps.org/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf. 

5 Президент В. Янукович ліквідував Державний комітет у справах національностей та релігій, Інститут релігій-
ної свободи, http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754:1&catid=34:ua&Itemid=61.
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У 2008-2010 роках під керівництвом Держкомнацрелігій тривала робота щодо опрацюван-
ня проекту нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Але за-
конопроект не було подано до Уряду для наступного внесення на розгляд парламенту у зв’язку 
з тим, що ряд конфесій висловили свої заперечення щодо вказаного законопроекту.

12 січня 2011 року Указом Президента України № 24/2011 «Про План заходів із ви-
конання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи» 
Міністерству культури було доручено подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів 
України для наступного внесення на розгляд Верховної Ради України законопроект про вне-
сення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція).

17 лютого 2011 року відбулась зустріч Міністра культури України М.Кулиняка з члена-
ми Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, за результатами якої було ухвалено 
рішення про утворення робочої групи у складі міністерства з підготовки законопроектів у 
сфері свободи совісті за участю представників Секретаріату Всеукраїнської ради церков та 
релігійних організацій (ВРЦіРО).

16 березня та 8 квітня 2011 року відбулися засідання зазначеної робочої групи Міністерства 
культури, за результатами яких було вироблено підхід щодо вдосконалення законодавства про 
свободу віросповідання, який у загальному полягає у тому, що відсутня нагальна необхідність 
в ухваленні нової редакції Закону про свободу совісті, проте змін потребує галузеве законодав-
ство, яке регламентує діяльність релігійних організацій в окремих сферах суспільного життя.6

21 квітня 2011 року відбулася зустріч Президента України з Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Це була перша зустріч Віктора Януковича як 
президента з релігійними лідерами України, оскільки у 2010 року цей орган не збирався.

21 липня Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій звернулася до Президента 
з проханням відкласти розробку нової редакції закону про свободу совісті та релігійні органі-
зації. «За відсутності консенсусу щодо запропонованих законодавчих змін на даному етапі 
розробка нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» повинна 
бути відкладена», — наголошено в ухваленому на засіданні зверненні. Загалом це пояснюється 
сталою та передбачуваною існуючою адміністративною практикою застосування закону про 
свободу совісті та релігійні організації, а також побоюваннями, що будь-які зміни принесуть 
обмеження свободи релігії, як це відбувалося у багатьох країнах на пострадянському просторі.

30 червня 2011 року парламент не підтримав законопроект № 3347 щодо мораторію на 
приватизацію майна культового призначення. Він очікував на розгляд понад два роки і був 
підтриманий ВРЦіРО.

У квітні 2011 року Міністерство оборони затвердило Концепцію душпастирської опіки 
у Збройних Силах України7. Згідно з Наказом, в майбутньому Міноборони прагне запрова-
дити у Збройних Силах України інститут військового духовенства (капеланства).

2. свобода сПовідувати релігію чи вірування

2.1. створення та діяльність релігійних організацій

У минулих Доповідях ми докладно зупинялися на проблемах законодавства щодо реєст-
рації релігійних організацій. Нічого не змінилося протягом 2010 року й наша оцінка цілком 
відповідає теперішній ситуації.

6 Олександр Заєць. Актуальні питання розвитку законодавства України про свободу совісті та віросповідання, 
27.05.2011, Інститут релігійної свободи, http://irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=872
%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang=uk. 

7 Наказ Міністра оборони України № 220 від 22 квітня 2011 року. http://irs.in.ua/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=861:1&catid=63:va&Itemid=86. 



VII. сВоБоДА ДУМКи, соВІсТІ ТА рЕЛІгІї

�0�

Однак, протягом 2011 року мали місце чисельні випадки припинення релігійних органі-
зацій у судовому порядку за позовами податкових органів на підставі Закону про державну 
реєстрацію. Мова йде про випадки неподання ними податкової звітності. Проте така прак-
тика не відповідає закону про релігійні організації, оскільки він не містить такої підстави для 
ліквідації організації. На цьому також наголошував ВАСУ. Але така практика зберігається.

2.2. організація й Проведення релігійних мирних зібрань

Закон про свободу совісті та релігійні організації всупереч статті 39 Конституції вста-
новлює дозвільний порядок проведення релігійних мирних зібрань. На практиці проведен-
ня публічних релігійних мирних заходів стикається із ще більшою кількістю проблем, що 
базуються на дискримінації, нетолерантності або свавільному тлумаченні законодавства.

Суми

Скандал розгорівся навколо проведення 9 червня на площі Незалежності спортивно-
музичної акції «Молодь за здоровий спосіб життя». Її ініціаторами виступили громадська 
організація «Сумська ініціатива» та Церква повного Євангелія «Ковчег». Акція складалася 
з кількох частин: спочатку в рамках чергового етапу Sumy Extreme Style змагалися молоді 
ролери, скейтери та велосипедисти, потім на площі відбувся рок-концерт за участю як міс-
цевих колективів, так і гурту NLM із США, а під кінець відбувся виступ американського 
проповідника Девіда Пірса. Саме остання частина акції не сподобалася деяким сумчанам. 
Виникли певні незначні конфлікти, котрі міліція вчасно попередила.

Але непорозуміння між сумчанами, які брали участь у акції, та звичайними перехожими 
були, а тому це питання обговорювалося під час засідання міської комісії сприяння додер-
жанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Наталія Таранець, член 
згаданої комісії, повідомила, що у міської ради немає претензій ні до Церкви «Ковчег», ні 
до громадської організації. «В той же час прецеденти із різними церквами, які проводять 
свої акції в центрі міста навіть тоді, коли ми з об’єктивних та обґрунтованих причин ре-
комендуємо їм не проводити або ж перенести в інше місце чи на іншу дату, в місті трап-
ляються регулярно», — заявила вона і уточнила, що на найближче засідання виконавчого 
комітету Сумської міської ради буде винесено проект рішення про заборону проведення 
масових акцій релігійно-просвітницького характеру в центрі міста. Наразі відомо, що під 
заборону може потрапити площа Незалежності та сквер ім. Тараса Шевченка. Однак, таке 
рішення не відповідає статті 39 Конституції. На запитання, чи торкнеться заборона хресних 
ходів, котрі проводяться в центрі міста досить регулярно, пані Наталія прямо не відповіла, 
але зазначила, що під час цих заходів жодного разу не було інцидентів, навіть 22 травня 
цього року, коли в один і той же час був хресний хід вірних Української Православної 
Церкви Московського Патріархату до тимчасового хреста на площі Незалежності, та вірних 
Української Православної Церкви Київського Патріархату — повз цю площу до пам’ятника 
Шевченку.8

У результаті на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради 2 серпня було ух-
валене рішення, яке визначає перелік місць, де не можна проводити публічні заходи релігій-
но-просвітницького характеру. Тепер в Сумах є лише два місця, де міська комісія сприяння 
додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації дозволятиме збирати-
ся релігійним громадам: літня естрада міського парку ім. Кожедуба та Театральна площа.9

8 У Сумах хочуть заборонити масові заходи релігійного характеру в центрі міста, 13 жовтня 2011, РІСУ, http://
risu.org.ua/ua/index/all_news/community/freedom_of_conscience/43132/. 

9 В Сумах виконком заборонив проводити релігійні заходи в центрі міста, РІСУ, 3 серпня 2011 року, http://risu.
org.ua/ua/index/all_news/community/freedom_of_conscience/43636/ 
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Одеса

26 червня одеські католики вперше за багато років не змогли пройти традиційною 
процесією Божого Тіла навколо власного кафедрального собору. Хід з Пресвятими Дарами 
заборонив Окружний Адміністративний Суд на підставі заяви мерії міста. Формальним при-
водом заборони стала турбота влади міста про те, щоб запобігти порушенню громадського 
порядку на вулицях Одеси. Справа в тому, що раніше за католиків заяву у міськвиконком 
подала місцева єпархія УПЦ МП з проханням дозволити православним у той самий час 
і в тому самому місці (зокрема і навколо католицького кафедрального собору) провести хід 
«на честь Православ’я» в Одесі. «Уже 7 років в урочистість Божого Тіла і Крові Христа ми 
проводимо цю процесію. Ми ніколи не створювали загрозу для громадського порядку», — 
сказав єпископ Одесько-Сімферопольської дієцезії Броніслав Бернацький. Представники 
католиків підозрювали, що альтернативна процесія була спеціально організована для зриву 
їхньої. Православні чомусь захотіли провести свій хід біля католицького собору, хоча їх храм 
знаходиться двома кварталами далі, наголошували вони.10 За повідомленням «Католицького 
Криму»11, влада Бердичева також відмовила римо-католикам у проведенні процесії на свято 
Божого Тіла.

У серпні місцева влада в Одесі знову не дала провести римо-католикам хресну ходу. 
Така хода відбувалася багато років у рамках VI Єпархіального дня молоді. Але цього року 
вперше за всі роки влада Одеси не видала дозволу на таку ходу і не вжила заходів для блоку-
вання руху міського транспорту. Тому учасники Дня молоді пройшли тихою ходою до собо-
ру тротуаром. Поділившись на групи, молодь зі священиками, монахинями та парафіянами 
Одеси (понад триста осіб) пройшли вулицями.12

Напередодні Дня Незалежності, у серпні, в Одесі було перервано концертний виступ 
католицького священика і співака о. Вітольда Левицького і колективу християнської пісні 
«Quo Vadis». Незважаючи на те, що програма була затверджена міським відділом культури, 
під час заходу до о. Вітольда підійшов чоловік у цивільній формі і, представившись полков-
ником МВС, зажадав прибрати священика зі сцени. Концерт у результаті був перерваний, 
і віруючі, щоб уникнути конфлікту з представниками влади, розійшлися.13

Також у жовтні знову в Одесі римо-католикам заборонили ходу, зокрема, було забо-
ронено пронести мощі навколо кварталу, де знаходиться храм, з хресним ходом, як цього 
вимагає релігія.14

Інші випадки

Фестиваль «Бог завжди поруч» у місті Смілі Черкаської області планувався протягом 
кількох місяців. Організатори запросили американського євангелиста Дона Бетса, хор Чер-
каської баптистської церкви, музичні колективи. Місто готувалося до фестивалю зазда-
легідь — поширювалася реклама, запрошення, розклеювалися афіші. У неділю, 23 січня, 
о 15:00 в центральному Домі культури зібралося близько 700 людей. Але виявилося, що 
вхід до зали закритий. Близько о 15:30 приїхав заступник мера міста у супроводі загону 
міліції і заборонив проводити фестиваль, мотивуючи рішення влади тим, що, мовляв, місце 

10 Римо-католики Одеси обурені забороною влади на проведення традиційної процесії на свято Божого Тіла, 
28 червня 2011, РІСУ, http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/church_state_relations/43075/. 

11 Див. http://www.crimeacatholic.info/. 
12 Влада Одеси знову заборонила римо-католиками провести хресну ходу, на цей раз з нагоди VI Єпархіального дня 

молоді, 23 серпня 2011, РІСУ, http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/freedom_of_conscience/43964/ 
13 Порушенням прав католиків в Одесі вже зацікавилися США і Німеччина, РІСУ, 5 вересня 2011, http://risu.org.

ua/ua/index/all_news/community/freedom_of_conscience/44185/. 
14 Одеські католики і протестанти обурені політикою нової державної влади, 18 жовтня 2011, РІСУ, http://risu.

org.ua/ua/index/all_news/community/freedom_of_conscience/44912/. 
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проведення заходу не відповідає певним вимогам. Організатори фестивалю змушені були 
зупинити програму.15

2.3. Права іноземців та осіб без громадянства

Законодавство й надалі значно обмежує свободу віросповідання для іноземців та осіб 
без громадянства. Це проявляється в неможливості засновувати релігійні організації та об-
меженні вести проповідницьку чи іншу релігійну діяльність. При цьому такі обмеження 
стосуються навіть осіб, котрі постійно проживають в Україні. Вести проповідницьку діяль-
ність іноземцям можливо виключно за офіційним запрошенням зареєстрованої релігійної 
організації (хоча їхня реєстрація не є обов’язковою) та дозволом органів державної влади 
в справах релігій. Відсутність дозволу тягне за собою адміністративну відповідальність для 
іноземців (штраф), а для релігійних організацій — попередження і в подальшому можливий 
примусовий розпуск.

У зв’язку з ліквідацією Держкомрелігій протягом особливо першої половини року було 
складно чи навіть неможливо отримати погодження влади на релігійну діяльність іноземців. 
У певних випадках таке погодження тривало місяцями.

З червня 2011 року був запроваджений новий порядок оформлення віз для в’їзду в Ук-
раїну, котрий викликав невдоволення у релігійних організацій. Так, ним було ще більше об-
межені права іноземців, оскільки відповідно до порядку релігійна віза видавалися лише для 
працевлаштування у релігійній організації й не дозволяла діяльність без працевлаштування, 
а також встановлювала всупереч законодавству обов’язкове погодження цього з Мінкульту-
ри, а не з органом, що реєстрував статут релігійної організації.16

22 вересня Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства». Найбільш важливими в контексті свободи віро-
сповідання є зміни, які передбачають спрощення візових процедур для священнослужи-
телів-іноземців. Таким чином, парламентарі врахували зауваження Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій з цієї проблематики. Згідно з частиною шостою статті 4 За-
кону іноземні громадяни та особи без громадянства отримають право перебувати в Україні 
«з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої ка-
нонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій». До моменту ухвалення цих 
змін Постанова Уряду № 567 від 1 червня 2011 року, передбачала для іноземних священи-
ків лише можливість працевлаштування в релігійних організаціях. Закон дозволяє релігій-
ним громадам отримувати погодження за місцем реєстрації свого статуту (тобто на рівні 
областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя) та не звертатися за цим до Міністерства 
культури України, як того вимагає згадана вище урядова постанова. Відповідно до статті 15 
ухваленого Закону іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні у зв’язку 
з участю у діяльності релігійних організацій, здійснюють в’їзд в Україну та виїзд з України 
за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання. При відсутності такої 
посвідки — за наявності відповідної візи або на умовах безвізового режиму, встановленого 
з окремими країнами.17

15 Смілянська влада розігнала баптистський фестиваль, РІСУ, 25 січня http://risu.org.ua/ua/index/all_news/
state/church_state_relations/40366/2011. 

16 Всеукраїнська Рада Церков заявляє про ускладнення візових процедур для священиків-іноземців, 7 вересня 
2011 року, Інститут релігійної свободи, http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=915:1&catid=34:ua&Itemid=61. 

17 Іноземні священики зможуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні — новий Закон, 
26.09.2011, Інститут релігійної свободи, http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=9
21&Itemid=61. 



ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

�0�

3. дерЖава та релігійні органіЗації: ПринциП неототоЖнення та нейтральності

Дотримання цих принципів є однією з найбільших проблем в адміністративній практи-
ці органів влади, котра часто ґрунтується на підтримці домінуючих у цій місцевості релігій 
та дискримінації релігійних меншин. Насамперед це пов’язано з тим, що органи влади, 
борючись за підтримку електорату, завжди традиційно висловлюють своє прихильне став-
лення до домінуючих релігій. Очевидно, що таке патронування неформально дає зрозуміти, 
що ці домінуючі релігійні організації мають більше прав. 

Це яскраво відображається на прикладах вирішення майнових питань, зокрема, виді-
ленні земельних ділянок під будівництво культових споруд чи поверненні конфіскованого 
радянською владою культового майна. При вирішенні таких питань, ця прихильність на-
буває практичного втілення. Позитивні рішення із цих питань, за незначними винятками, 
отримують виключно домінуючі релігійні організації. Слід зазначити, що в цьому контексті 
домінуючими є релігійні організації, що мають найбільше поширення на певній території 
(області). При цьому в кожній області таке домінування мають різні релігійні організації, 
зазвичай, УПЦ-МП чи УПЦ-КП.

У наслідок цього, одні релігійні організації можуть отримувати землю для релігійних 
споруд, інші не можуть. У певних випадках, що набули поширення, УПЦ МП просто захоп-
лювала земельні ділянки для побудови релігійних споруд без жодних правовстановлюючих 
документів. При цьому органи влади ніяк не реагували на такі протизаконні дії. 

Зокрема, такий випадок зафіксований у парку «Юність» у Святошинському районі міста 
Києві. Представники громади УПЦ МП пояснили, що їм важко отримати земельну ділянку 
без хабарів і це чи не єдиний можливий спосіб побудувати церкву. Однак проти будівниц-
тва виступила громадськість. При цьому з противниками забудови неофіційно зустрічався 
працівник СБУ, котрий цікавився, для чого компрометувати УПЦ МП. Схожі випадки були 
й в інших районах міста, наприклад, біля Десятинної церкви. У всіх цих випадках не існує 
жодної реакції з боку місцевої влади чи правоохоронних органів на незаконні дії релігійної 
організації.

Протягом 2010 року були випадки захоплення релігійних споруд іншими церквами. Час-
то це робиться за негласної підтримки місцевих органів влади та правоохоронних органів.

У лютому 2011 року Президія політради партії «Наша Україна» закликала Президента 
України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколу Азарова припинити обмеження 
релігійної свободи в країні. «Ми засуджуємо наступ на законні права віруючих Української 
Православної Церкви Київського Патріархату, численні випадки насильницького і обман-
ного захоплення храмів цієї конфесії на користь Московського патріархату, які відбувають-
ся за мовчазного потурання та неофіційного сприяння органів влади», — наголошується 
у зверненні. На думку «нашоукраїнців», Генеральна прокуратура усунулася від реагування 
на факти захоплення храмів, зокрема в с. Кам’янка Тельманівського району та с. Роздольне 
Старобешівського району Донецької області, повідомляючи у відповідь на депутатські запи-
ти, що у таких діях немає складу злочину.18

Так, Донецький окружний адміністративний суд постановою від 15 лютого 2011 року 
постановив відібрати будівлю храму в с. Кам’янка Тельманівського району Донецької об-
ласті у громади УПЦ КП, який був відновлений нею протягом останніх 15 років. У рамках 
адміністративного провадження суд визнав недійсним розпорядження Донецької обласної 
державної адміністрації від 09.02.1996 № 64 про передачу релігійній громаді Вознесіння 
Господнього УПЦ КП культової будівлі (храму) у селі Кам’янка.19 Підставою для такого 
рішення суду став позов громадянки Варвари К., яка заявила, що лише кілька місяців тому 

18 «Наша Україна» засуджує обмеження релігійної свободи в країні, 14 лютого 2011, http://www.razom.org.ua/
news/10971/. 

19 Дивіться рішення у цій справі в Єдиному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/Review/14106001. 
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дізналася, що в 1996 році храм був переданий у власність парафії Київського патріархату. 
Насправді у 1996 році громаді був переданий недобудований об’єкт (за словами представни-
ків громади були лише стіни), котрий громада добудувала власним коштом. Вона заявила, 
що її права були порушені, оскільки, проживаючи в с. Кам’янка, вона є парафіянкою УПЦ 
МП. Представники громади УПЦ КП вважають незаконною та необґрунтованою дану по-
станову суду й оскаржили її в апеляційному порядку. На їхню думку, суд не мав повнова-
жень розглядати справу по суті, оскільки проігнорував факт пропуску позивачем строку на 
звернення до суду на 15 років. Суд також не врахував багато істотних обставин справи. На-
приклад, громада УПЦ (МП) з аналогічною назвою була заснована лише наприкінці грудня 
2010 року, а тому немає підстав вважати, що розпорядження 1996 року порушило будь-які 
права позивача. Раніше, у грудні 2010 року невідомі люди намагалися здійснити «рейдерське 
захоплення» цього храму.20 6 грудня 2010 року невідомі люди організували в селі Кам`янка 
збори, «щоб перевести храм під омофор, під юрисдикцію Московського Патріархату». Од-
нак, протягом 2011 року мали місце чисельні випадки припинення релігійних організацій 
у судовому порядку за позовами податкових органів на підставі Закону про державну реєст-
рацію. Архієпископ Сергій підкреслив, що збори охороняли молоді чоловіки міцної стату-
ри, які, застосовуючи силу, не пропускали для участі в зборах представників Київського 
Патріархату. Незважаючи на це, апеляційний суд відхилив апеляцію громади.21

У лютому 2011 року Сімферопольська міська рада виділила Духовному управлінню му-
сульман Криму земельну ділянку для будівництва Соборної мечеті на вулиці Ялтинська, 22, 
де кримські мусульмани давно просили дати їм землю. Ще у 2004 році Сімферопольська 
міська рада погодила місце розташування Соборної мечеті на вулиці Ялтинській, 22. Зе-
мельна ділянка була виділена Духовному управлінню мусульман Криму. Однак згодом це 
рішення було скасовано сімферопольськими депутатами нового скликання. Незаконність 
рішень міськради, якими кримським мусульманам було відмовлено в будівництві Соборної 
мечеті на раніше виділеній міською владою землі, була підтверджена судовими рішеннями 
судів. З січня 2008 року кримські мусульмани почали мирну акцію протесту у формі інфор-
маційного пікету на вул. Ялтинська, 22 проти дій депутатів міської ради з вимогою виділити 
землю для мечеті. На цьому місці були встановлені намети і плакати з вимогою виділити 
землю. При цьому в Криму розпочалася акція під назвою «Від кожного кримчанина — по 
одному будівельному каменю для будівництва Соборної мечеті в Сімферополі». У цій акції 
взяли участь не лише мусульмани, але й мешканці Криму інших віросповідань. Вони зібра-
ли близько 173 тис каменів.22 

У вересні 2011 року севастопольські депутати знову відмовилися повертати католикам ко-
лишній костел св. Климента, якому у листопаді цього року виповнюється 100 років. У цьому 
приміщенні, яке перебуває у комунальній власності, тривалий час перебував дитячий кіно-
театр «Дружба». Сьогодні воно пустує і занепадає. Ця боротьба триває вже близько 20 років. 
«Передавати католикам Севастополя історичну споруду в центрі міста немає підстав, оскільки 
католицизм завжди був зброєю проти православ’я», — таку заяву з трибуни Севастопольської 
міськради зробив член фракції «Комуністи Севастополя» Артем Мальцев. «Під час «холодної 
війни» Ватикан надихав гонку озброєнь і боротьбу з Радянським Союзом і з православ’ям 
зокрема. З розпадом СРСР, у незалежній Україні розпочався спланований тиск Ватикану 
і Католицької Церкви з метою витіснення православ’я. У західних областях України для цьо-
го використовували католицькі і греко-католицькі общини. У Севастополі таких можливос-

20 УПЦ КП захищає в апеляційному суді Донецької області своє право на храм у с. Кам’янка, Інститут релігійної 
свободи, 04.04.2011, http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=839%3A1&catid=34
%3Aua&Itemid=61&lang=uk. 

21 Дивіться апеляційне рішення у цій справі в Єдиному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/15944840. 

22 Мусульманам Криму після тривалих позовів виділили землю для будівництва Соборної мечеті в Сімферополі, 
15 лютого 2011, РІСУ, http://risu.org.ua/ua/index/all_news/other_confessions/islam/40741/. 
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тей немає. Місцева католицька громада є малочисельною. Говорять про 300 її членів, але до 
міськради з вимогами приходять 7 людей. І ця малочисельна католицька громада намагається 
здійснити цю експансію в Севастополі. На якій підставі місто повинне робити малочисельній 
громаді такі подарунки? Католицизм завжди був зброєю проти православ’я. Нагадую, що 
близько 80% мешканців міста-героя хрещені у Православній Церкві», — сказав Артем Маль-
цев депутатам Севастопольської міськради. Як повідомляють у римо-католицькій громаді, їм 
вже пропонували викупити це приміщення або збудувати нове.23

4. рекомендації

1. Слід привести українське законодавство у відповідність до вимог статей 9 та 11 Єв-
ропейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у світлі судової 
практики Європейського суду з прав людини. При цьому доцільно використовувати Керівні 
принципи для аналізу законодавства стосовно релігії чи віри, схвалені Парламентською 
асамблеєю ОБСЄ та Венеціанською комісією у 2004 році.24

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

3. Місцевим органам влади слід переглянути прийняті ними правові акти, що встанов-
люють дискримінаційні положення, а також додаткові, непередбачені законом обмеження 
права на свободу віросповідання при проведенні мирних зібрань, оренди приміщень, виді-
ленні земельних ділянок та поверненні культових споруд. Слід чітко законодавчо визначити 
загальні принципи виділення земельних ділянок під будівництво культових споруд.

23 Севастопольські депутати знову відмовилися повертати католикам колишній костел, 19 вересня 2011, РІСУ, 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/land_and_property_problems/44434/. 

24 Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання європейських стандартів / За ред. Во-
лодимира Яворського/ УГСПЛ, МГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ». Харків: Фоліо, 
2005. Доступно в Інтернеті на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1137518398. 
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1. Загальний огляд

Ухвалення 13 січня 2011 р. Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі 
в цьому розділі — закон про доступ, а також нової редакції Закону України «Про інформа-
цію» не зважаючи на певні недоліки останніх (див. розділ про доступ до інформації в по-
передній доповіді 2009–2010 рр.) повинні були стати першим кроком щодо реформ в сфері 
доступу до інформації про діяльність влади в Україні. Разом з тим, дослідження щодо впро-
вадження закону про доступ, проведені низькою громадських організацій, та висновки ек-
спертів, свідчать про відсутність суттєвих зрушень в бік більшої відкритості української 
влади. Так, за даними Українського незалежного центру політичних досліджень закон про 
доступ до публічної інформації виконується центральними органами виконавчої влади тіль-
ки на 50%2. За словами М. Лациби «Громадяни переважно можуть отримати інформацію 
через інформаційний запит, але не можуть повноцінно це зробити через офіційний сайт 
органу або реєстр публічної інформації3. Втім, й аналіз стану забезпечення доступу інфор-
мації через інформаційний запит дозволяє стверджувати, що в 2011 р. Україні, незважаючи 
на всі новели, передбачені законом про доступ до публічної інформації, спрямовані на по-
легшення цієї процедури та встановлення жорстких обмежень щодо можливого віднесення 
інформації про діяльність влади до інформації з обмеженим доступом, — порушення права 
на доступ до інформації через інформаційний запит, як і раніше мало системний характер. 

Отже, у той самий час, як, органи влади звітували про виконання всіх положень за-
кону про доступ, а на підтвердження власних слів сповіщали про створення спеціальних 
розділів щодо доступу до публічної інформації на офіційних сайтах та звітували про прий-
няття численних інструкцій та розпоряджень щодо реалізації права на доступ до публічної 
інформації, надання запитуваної інформації та офіційних документів у повному обсязі та 
у передбачений законом термін було винятком.

Не змінилася ситуація, зокрема, із доступом до генеральних планів міст України, біль-
шість з них так і залишаються документами, що мають гриф ДСК, і недоступними для 
громадськості4.

Крім того, після ухвалення нових інформаційних законів очікувалося, що Кабінет 
Міністрів України скасує Поставу Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. 
№ 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання доку-
ментів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, визнані такими, що містять 

1 Підготовлено Оксаною Нестеренко, експертом ХПГ з питань свободи враження поглядів.
2 Закон о доступе к публичной информации выполняется на 50% — эксперт//http://nbnews.com.ua/news/27350
3 Закон о доступе к публичной информации выполняется на 50% — эксперт//http://nbnews.com.ua/news/27350
4 Див. дослідження Східноукраїнського центру громадських ініціатив «Через доступ до генпланів — до 

містобудування без корупції»// http://www.totalaction.org.ua/node/924
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конфіденційну інформацію, яка є власністю держави», оскільки остання і за духом, і за бук-
вою суперечить закону про доступ. Зокрема, якщо зазначена Постанова надає можливість 
органам державної влади та місцевого самоврядування на власний розсуд присвоювати гриф 
«Для службового користування» («ДСК») будь-якому офіційному документу, то закон про 
доступ, по-перше, встановлює, що обмежується доступ до інформації, а не документа»; по-
друге, лише дві категорії інформації можуть бути віднесенні до службової інформації й лише 
у виняткових випадках, після застосування трискладового тесту (а саме, обмеження доступу 
до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, 
для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оп-
рилюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні — ч. 2 ст. 6 за-
кону про доступ); по-третє, виходячи із системного тлумачення ст. 6, ст. 9 закону рішення 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не можуть бути віднесені до службо-
вої інформації, для прикладу, не може бути надано гриф «ДСК» Постанові, Розпорядженню 
Кабінету Міністрів України, Наказу Податкової Адміністрації України та ін. Крім того, 
вищезазначені положення закону створили обов’язок для Міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міської державних адміністрацій переглянути документи, що були від-
повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 визнані 
такими, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави» й мають гриф 
«для службового користування». Результатом цього перегляду повинно було стати одне із 
таких рішень:

1. Зняти грифи «ДСК» з документів, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 листопада 1998 р. № 1893 були визнані такими, що містять конфіденційну 
інформацію, що є власністю держави, а інформацію, що може бути віднесена відповідно до 
ч. 2 ст. 6, ст. 9 до службової інформації, надати гриф «ДСК»;

2. Віднести до службової інформації відомості, що містяться в документі, якщо:
2.1. це інформація, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни й не віднесена до державної таємниці, а роз-
голошення цієї інформації може завдати істотної шкоди інтересам національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації 
або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної кон-
фіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя й шкода 
від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні;

2.2. це внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо 
вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контроль-
них, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень 
і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень та розголошення 
цієї інформації може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації,одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя й шкода від оприлюд-
нення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Втім, замість цих дій Кабінет Міністрів України 7 вересня 2011 р. прийняв Постанову 
№ 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу 
до інформації», згідно з якою у тексті Постанові № 1893 слова «конфіденційна інформація, 
що є власністю держави» у всіх відмінках замінено словами «службова інформація» у від-
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повідному відмінку. Цей крок Кабінету Міністрів України є прямим та зухвалим порушен-
ням закону про доступ, адже терміни «конфіденційна інформація, що є власністю держави», 
що був передбачений у редакції Закону України «Про інформацію» 1992 р., отже, й від-
повідно у Постанові Кабінету Міністрів України № 1893, та термін «службова інформація» 
у розумінні закону про доступ є різними категоріями, насамперед, не за назвами, а за пра-
вовою природою. Зокрема, як ми вже наголошували, якщо Постанова Кабінету Міністрів 
України № 1893 надає можливість органам державної влади та місцевого самоврядування на 
власний розсуд присвоювати гриф «ДСК» будь-якому офіційному документу , то закон про 
доступ, по-перше, встановлює, що обмежується доступ до інформації, а не документ; по-
друге, лише дві категорії інформації можуть бути віднесенні до службової інформації (ст. 9) 
й лише у виняткових випадках, після застосування трискладового тесту. Більш того, вихо-
дячи із тлумачення ст. 9 Закону України, за виключенням інформації, що зібрана в процесі 
оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, публічна 
інформація не може бути віднесена до службової, якщо ця інформація міститься у рішенні 
відповідного органу, у тому числі й в актах індивідуальної дії (указ, наказ, рішення, розпо-
рядження, постанова та ін.). Іншими словами, Рішення органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування не можуть бути віднесені до службової інформації.

 Таким, чином, 2011 р. став роком гучних заяв, декларацій з боку влади та відсутніс-
тю жодних конкретних кроків, які б покращили стан забезпечення права на доступ до 
інформації в Україні. Зокрема, вступ в дію 9 травня 2011 р. закону про доступ означав 
проголошення концепції, яка ґрунтується на презумпції, що вся інформація про діяльність 
влади є відкритою, і влада може обмежити доступ до інформації про свою діяльність лише 
у виключних випадках5, тобто концепції максимальної інформаційної відкритості влади. 
Втім, для імплементації цієї парадигми необхідно, щоб норми Закону України «Про доступ 
до публічної інформації, знайшли своє втілення у інших нормативно-правових актах в цій 
сфері, зокрема після ухвалення останнього мали бути скасовані або приведені у відповід-
ність до закону ті норми права, які суперечать концепції максимальної відкритості влади. 
Іншими словами, після першого кроку прийняття закону про доступ повинні були відбути-
ся другий та третій кроки, а саме, приведення у відповідність до закону про доступ інших 
законів у цій сфері, та скасування підзаконних нормативно-правових актів, що не відпові-
дають вимогам закону про доступ, зокрема встановлюють додаткові обмеження реалізації 
права на доступ до інформації.

Втім, цього не відбулося й замість дій спрямованих на впровадження принципів закону 
про доступ органи державної влади та місцевого самоврядування почали робити кроки, що 
є прямим порушенням зазначеного закону. Йдеться, зокрема, про:

1. Прийняття переліків інформації, що не є публічною, що суперечить та є порушенням 
закону про доступ (для прикладу виконавчий комітет Львівської міської ради рішенням 
№737 затвердив перелік відомостей, які не містять ознак публічної інформації6).

2. Віднесення до службової інформації:
— тієї публічної інформації, яку взагалі заборонено відносити до інформації з обме-

женим доступом, зокрема, й до службової інформації (згідно з ч. 5 ст. 6 закону про 
доступ та ч. 4 ст. 21 Закону України «Про інформацію»);

5 Який вимагає, щоб відомості, доступ до яких закривається, мають бути ясними, описуватися вузько 
і відповідати контролю згідно з трискладовим тестом. А саме: інформація має стосуватися легітимної 
мети, передбаченої законом; оприлюднення інформації може загрожувати спричиненням суттєвої шкоди 
вказаній легітимній меті; шкода, що може бути заподіяна вказаній меті, має бути вагомішою, ніж суспіль-
ний інтерес в отриманні інформації (зараз єдиний законопроект, у якому втілено цей стандарт, є законо-
проект «Про доступ до публічної інфомрації», внесений до Верховної Ради України народним депутатом 
А.В. Шевченком).

6 http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/D6398E15C8405162C22578E800507382?
OpenDocument.



���

ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

— публічної інформації без дотримання вимог ч. 2 ст. 6 та ст. 9 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»; 

3. Продовження практики видання органами виконавчої влади Розпоряджень, Поста-
нов, Указів та інших рішень, які мають гриф «ДСК». У той час, як однією із основних ідей 
закону про доступ було подолання надмірної таємності держави, зокрема, через встанов-
лення жорстких обмежень щодо можливості віднесення публічної інформації до інформа-
ції з обмеженим доступом. Однак, на практиці Кабінет Міністрів України досі продовжує 
приймати Постанови, які мають гриф «ДСК». А це вже є прямим порушенням ст. 6 закону 
про доступ. Відповідно до вищезазначеної статті «обмеженню доступу підлягає інформація, 
а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайом-
лення надається інформація, доступ до якої необмежений». Однак, і після набрання чин-
ності закону про доступ, непоодинокі випадки, коли в доступі документу відмовляється, 
саме на підставі, того, що цей документ містить інформацію з обмеженим доступом. Од-
ним із останніх прикладів може слугувати відмова Державного управління справами надати 
обґрунтування оренди вертольоту для Віктора Януковича без проведення тендеру. Як було 
зазначено у відповіді на запит «Української правди» керівником Державного управління 
справами Андрієм Кравцем, «Запитуваний документ містить відомості стосовно організації 
та забезпечення повітряних перевезень осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, 
і безпеки польотів»;

4. Зухвало порушується норма ч. 5 ст. 6 закону про доступ, відповідно до якої «не може 
бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 
користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій 
відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по бать-
кові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно». 
Але, не звертаючи увагу на цю статтю, а також положення закону, що усі розпорядники 
інформації незалежно від нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при 
вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом, тобто, нор-
ми закону про доступ є спеціальними по відношенню до інших законів, Кабінет Міністрів 
України відмовився надати інформацію про рівень заробітних плат чиновників, посилаю-
чись, що ця інформація конфіденційною. А в апараті Верховної Ради України, в свою чер-
гу, відмовились оприлюднити імена депутатів, які отримали квартири протягом останньої 
каденції парламенту.

2. Право на достуП до інформації та судова Практика

Аналіз судової практики за 2011 р. свідчить про наступні тенденції:
1. Небажання судів переглядати рішення органів влади щодо законності віднесення ін-

формації до інформації з обмеженим доступом, зокрема статус документів, що мають гриф 
«ДСК». Це, зокрема, справи, пов’язані з вимогою надати доступ до ознайомлення з Ге-
неральними планами з відповідними додатками та графічними матеріалами. Тобто, мало 
місце ігнорування ст. 6 закону про доступ, як такої. Показовим в даному разі прикладом 
є рішення Московського районного суду м. Харкова про відмову у задоволенні позову, од-
нією із вимог якого було зобов’язати управління містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Харківської міської ради надати копію повного Генерального плану міста Харкова 
до 2026 року з відповідними додатками та графічними матеріалами, затверджений рішенням 
сесії Харківської міської ради від 23.06.04 № 89/04. Суд використав аргумент відповідача, 
що текстові та графічні матеріали, які запитуються, мають гриф «ДСК» і тому робота та оз-
найомлення з документами з цим грифом не заборонена, а проводиться у відповідному по-
рядку. Іншими словами, суд навіть не перевірив законність грифів «ДСК» й при винесенні 
рішення замість застосування прямої норми закону ст. 5, ст. 9 закону про доступ застосував 
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ряд підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, Постанову Кабінету Міністрів Украї-
ни № 1893, що суперечать Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Ігнорування, ч. 2 ст. 22 положення закону про доступ, згідно з якою «відповідь роз-
порядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загаль-
нодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою 
в наданні інформації». 

3. Ігнорування ч. 5 ст. 6 закону про доступ, згідно з якою «не може бути обмежено 
доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування 
чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних 
документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних 
осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні 
вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на 
випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам 
національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.» Для прикладу, суд 
відмовив у задоволенні позову до Вишгородської районної державної адміністрації Київської 
області, в якому просили визнати протиправною відмову відповідача у наданні інформації 
щодо укладання у 2010 р. договору купівлі-продажу земельної ділянки між Вишгородською 
РДА та Януковичем В.Ф., оскільки, за висновками суду, ця інформація є інформацією з об-
меженим доступом, а саме інформацією про особу. Тим самим, суд проігнорував положення 
ч. 5 ст. 6 закону про доступ, яке забороняє відносити відповідну інформацію до інформації 
з обмеженим доступом, тобто є тим виключенням, коли інформація про особу не може 
вважатися інформацією з обмеженим доступом. Такі випадки згідно із ст. 32 Конституцією 
України можуть бути встановлені в законі. 

4. Прийняття рішень щодо відмови у задоволенні позивних вимог без застосування 
положень закону про доступ, а натомість використання інших норм українського законо-
давства, які опосередковане суперечать закону про доступ.

3. рекомендації

1. Розробити навчальний курс і провести навчання суддів усіх 27 регіонів України, служ-
бових та посадових осіб, які є відповідальними за надання інформації в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, щодо нових інформаційних законів, міжнародних стан-
дартів доступу до інформації та практики їх застосування в Україні.

2. Змінити Закони «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 
захист персональних даних» з метою їх узгодження та досягнення відповідності міжнарод-
ним договорам з прав людини, учасником яких є Україна.

3. Прийняти закон про доступ громадськості на колегіальні засідання суб’єктів владних 
повноважень та їх органів.

4. З метою реалізації ст. 11 «захист особи, яка оприлюднює інформацію» закону про до-
ступ, внести зміни до Кримінального кодексу України. Зокрема, передбачити статтю щодо 
звільнення викривальників (тобто осіб, передбачених ст. 11 закону про доступ) від кримі-
нальної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом. Крім цього, 
прийняти закон про захист викривальників з метою реалізації положень ст. 11 закону про 
доступ.

5. Скасувати Поставу Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 «Про 
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, 
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

6. Розкрити усі нормативно-правові акти з грифом «опублікуванню не підлягає» та про-
аналізувати документи з грифом ДСК щодо обґрунтованості їх засекречування.
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7. Переглянути норми ст.15 Закону України «Про державну таємницю» і передбачити за-
секречування лише фрагментів, що містять державну таємницю, а не документів в цілому.

8. Проаналізувати «Звід відомостей, що становлять державну таємницю» з точки зору 
обґрунтованості засекречення інформації, користуючись трискладовим тестом на предмет 
наявності «шкоди» і впливу на «суспільні інтереси» та статтею 6 Закону «Про доступ до 
публічної інформації».

9. Скасувати Указ Президента України №493 від 21.05.1998 р. «Про внесення змін до де-
яких указів Президента України з питань державної реєстрації нормативно-правових актів».

10. Створити відкритий реєстр усіх нормативних актів прокуратури та відкриту базу 
даних нормативних актів, що стосуються прав та обов’язків громадян.

11. Створити умови для ознайомлення членів територіальних громад із усіма рішеннями 
органів місцевого самоврядування (в найбільш ефективний спосіб в залежності від умов). 
Там, де це можливо, створити веб-сайти органів місцевого самоврядування із обов’язковим 
розміщенням повного реєстру та текстів усіх ухвалених рішень.

12. Забезпечити опублікування і доступ у відкритому режимі до всіх рішень місцевих 
адміністрацій (на рівні областей та міст Києва і Севастополя).

13. 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 надан-
ня інформації й відмови у наданні інформації.

14. Представникам правозахисних та інших громадських організацій оскаржувати у су-
довому порядку «переліки відомостей, які не містять ознак публічної інформації», та пере-
ліки «службової інформації органів місцевого самоврядування».
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IX. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ1

1. Загальний огляд

Ситуація зі свободою поглядів, слова та інформації в Україні протягом року продовжу-
вала залишатися складною. 2011 рік відзначився тенденціями, які свідчать про продовження 
згортання цих свобод:

1) згортання свободи слова в аудіовізуальних та друкованих ЗМІ спричинило зростан-
ня Інтернет видань та блогів, як вільного простору від обмежень свободи слова; 

2) перешкоджання журналістам виконувати свої професійні обов’язки; 
3) посилення утисків свободи слова у регіональних ЗМІ та припинення мовлення 

низки незалежних місцевих телекомпаній; 
4) розгляд Верховною Радою України законопроектів, які в разі їх ухвалення призве-

дуть до погіршення стану свободи слова та ЗМІ в Україні; 
5) відсутність системної законодавчої реформи спрямованої на посилення захисту 

свободи слова, свободи інформації, свободи журналістської діяльності в Україні; 
6) збільшення випадків порушення свободи висловлювань громадян; 
7) конфлікти навколо перерозподілу ринку мовлення, основним учасником яких була 

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України.
8) поширення самоцензури.
Аналіз, причин, які сприяють згортанню свободи вираження поглядів та свободи медіа, 

дозволяє констатувати, що основними причинами продовжують залишатися:
1) недосконале законодавства в сфері свободи слова та інформації, та правового регу-

лювання статусу ЗМІ в Україні;
2) непрозорість діяльності Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення 

України, зокрема, процедури та критеріїв конкурсу, за результатами якого відбу-
вається розподіл каналів та частот мовлення; 

3) поширення практики дзвінків до редакцій незалежних ЗМІ від політиків та чинов-
ників з метою переконати ЗМІ подавати відповідні теми «правильно»; 

4) адміністративні та економічні важелі впливу. 
Варто звернути увагу також на той факт, що цей рік продемонстрував: свобода слова 

є примарою в разі відсутності в державі гарантування економічно свободи, незалежного 
правосуддя та гарантування приватної власності. Зокрема, наявність економічних моно-
полій та суб’єктів, які займають домінуюче становище на ринку з одного боку й водночас 
залежність цього бізнесу від органів влади та місцевих чиновників створюють родючий ґрунт 
для утисків свободи слова та інформації. Для прикладу, саме через провайдерів (операторів 
телекомунікацій), які були постачальниками сигналу для телеканалів, вдалося припинити 
ефір декількох каналів у різних регіонах України (Харків, Одеса, Черкаси). Чому через 

1 Підготовлено Оксаною Нестеренко, експертом ХПГ з питань свободи враження поглядів.
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провайдерів (операторів телекомунікацій)? Тому, що розмір їх ринку є дуже залежним від 
місцевої влади, бо основний дохід, який вони отримують, — це надання послуг кабельного 
телебачення та інтернету мешканцям багатоквартирних будинків. Оскільки більшість бу-
динків знаходяться на балансу міста, то не складно уявити, що відсутність лояльності з боку 
провайдерів до органів місцевого самоврядування може призвести до втрати частини ринку. 
Звичайно, самі оператори телекомунікацій заперечували наявність тиску з боку місцевої 
влади, зокрема, вимоги місцевих керманичів припинити постачання сигналу незалежним 
телеканалам. Крім цього, оператори телекомунікацій зауважили, що мова йде виключно 
про спір між суб’єктами господарювання. Разом з тим в цю версію важко повірити, адже 
у всіх трьох історіях мова йшла про незалежні місцеві аудіовізуальні ЗМІ, які критикували 
діяльність місцевої влади, крім того, у Харкові без ефіру залишилися одразу три телеком-
панії й всі вони знаходилися в опозиції до місцевої влади. 

Ці факти свідчать, що для гарантування свободи слова недостатньо лише конституцій-
них та законодавчих гарантій, а вкрай важливим є також встановлення гарантій для забез-
печення економічної свободи, гарантування права власності та забезпечення незалежності 
бізнесу від впливу органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Не більш оптимістичним є інформаційне наповнення ефіру телеканалів, що свідчить 
також про продовження згортання свободи слова у аудіовізуальних ЗМІ. Результати дослід-
ження ефіру національних телеканалів, проведене «Телекритикою», показало, що, якщо 
в липні 2010 року канали замовчували приблизно 56 важливих тем на місяць, то у вересні 
2011-го таких тем вже було 4562. Найбільше тем замовчує державний Перший національний 
канал3. За словами Наталії Лигачової, шеф-редактора «Телекритики», 

«якість новин, підсумкових інформаційно-аналітичних тижневиків відчутно погіршилась4. Про це яскравим 

чином свідчать і моніторинги академії української преси5, і моніторинги «телекритики»6. Є й ще одна тенден-

ція — відхід від політичних та економічних тем в соціальні, з перекосом в «смажене», тобто кримінал. Причому 

і кримінал береться не системний, а битовуха і хуліганство. скажімо, про корупцію у новинах розповідають в ос-

новному лише тоді, коли з ними поділяться «ексклюзивними» відеоматеріалами силові органи — сбу, мвс...» 

Основними причинами ситуації, що склалася, на думку Наталії Лигачової, є: по-перше, 
політичний тиск влади, центральної і місцевої, на ЗМІ — від тем політики та серйозної еко-
номіки медіа власники та топ-менеджери йдуть «від гріха подалі»; по-друге, неможливість 
давати в ефір новини як такі, тобто інформацію, важливу для розуміння, що ж насправді 
відбувається в країні та світі — рейтинги наші ЗМІ можуть робити тільки на жовтяниці 
і жорсткій чорнусі.

2. Права Журналістів і Змі

2011 р. відзначився численними випадками порушення прав журналістів. За даними 
Інституту масової інформації у 2011 р. основними були економічний, політичний, непря-
мий тиск (36% від всіх порушень), а також перешкоджання виконувати свої професійні 

2 «Стоп цензурі!», УМА та НМПУ: 2011-й став роком погіршення свободи слова//http://www.telekritika.ua// 
2011-12-22/68285

3 Там само.
4 «Теленовини нині розповідають про інакшу, ніж є, реальність»//http://www.telekritika.ua/expert/2012-01-03/ 

68491
5 http://www.aup.com.ua
6 http://www.mediaosvita.com.ua/monitoring
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обов’язки (33%)7. Крім цього, ІМІ відзначає, що 20% становили побиття, напади, заля-
кування, в свою чергу, судові позови до ЗМІ та журналістів становили лише 4%, ще 5% 
було позовів самих журналістів на власний захист, й найменший процент (2%) в цьому 
році припав на випадки порушення прав журналістів шляхом їх затримання та арешту8. 
Разом з тим, за словами, експертів, опитування яких здійснила «Телекритика», «ситуація 
з дотриманням прав журналістів однозначно погіршилася в 2011 р.... на практиці суттєво 
зросла кількість перешкоджань журналістській діяльності9. Оксана Романюк, представ-
ник «Репортерів без кордонів» в Україні, в інтерв’ю «Телекритиці», зазначила, «...якщо 
у 2010 р. вони зафіксували 20 випадків побиття, то в 2011 р. вже було 25 випадків, в яких 
як мінімум постраждали 35 журналістів. Це ще не беручи до уваги масове побиття в Пе-
черському суді у липні, коли постраждало більше 30 працівників ЗМІ»10. Варто також 
нагадати про побиття журналістів міліцією під час акції протесту біля Верховної Ради 
3 листопада11. 

Серед основних перешкод, які заважали журналістам виконувати свої професійні обо-
в’язки, у минулому році були:

—	 дії співробітників правоохоронних органів та державної охорони, спрямовані на пе-
решкоджання журналістської діяльності;

—	 заборона зйомок;
—	 непоодинокі випадки вилучення чи зіпсування апаратури;
—	 допуск на засідання суб'єктів владних повноважень;

Інформація про потерпілих від злочинів, що є працівниками ЗМІ12

Потерпіло від злочинів

2006 200� 200� 2009 2010 2011

Працівників ЗМІ 92 46 47 60 159 125

2.1. убивства, зникнення, затримання, Побиття, Погрози 

чи інше насильство Щодо журналістів.

Досі залишається не розкритим зникнення харківського журналіста газети «Новий стиль» 
Василя Кліментьєва13. А процес щодо справи вбитого журналіста Гонгадзе та події, що від-
бувалися навколо цього процесу у 2011 р., зокрема, судові засідання та ухвала Апеляційного 
суду м. Києва, якою визнано законним рішення Печерського районного суду столиці щодо 
скасування постанови Генеральної прокуратури про порушення проти екс-Президента Ук-
раїни Леоніда Кучми, дозволяють казати, про перетворення процесу на фарс.

7 Барометр порушень прав журналістів за грудень 2011 р.//http://imi.org.ua/files/Bar12_11.pdf
8 Там само.
9 Цит. За Якубець Н. Биті, але консолідовані// http://www.telekritika.ua/expert/2012-01-06/68492
10 Там само.
11 Міліція побила журналістів під Верховною Радою// http://www.telekritika.ua/news/2011-11-03/66944
12 За даними статистики МВС 2009–2010 рр.: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/374130 
 За даними статистики МВС 2010–2011рр.http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/717134
13 11 серпня 2010 року зник харківський журналіст газети «Новий стиль» Василий Климентієв. Міліція 

одразу почала розслідування, а вже 15 серпня була порушена кримінальна справа за статтею «умисне 
вбивство». Попри це, за оцінками багатьох експертів у справі не проводиться ефективне та об’єктивне 
розслідування. До сьогодні залишаються невідомими багато обставин зникнення журналіста і суттєвого 
прогресу у розслідуванні не спостерігається.(див. Доповідь з прав людини — 2009–2010).
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2.2. дії сПівробітників Правоохоронних органів та державної охорони сПрямовані 

на Перешкоджання журналістської діяльності 

та заборона зйомок

31 у Миколаєві травня троє журналістів зазнали нападу з боку співробітників податко-
вої міліції, які силою намагалися забрати фотокамери у журналістів14.

За інформацією УНІАН головний редактор сайту «Новости-N» Анатолій Онуфрій-
чук розповів, що двоє співробітників із його редакції приїхали в міський відділ податкової 
міліції, куди, за інформацією редакції, було доставлено декількох миколаївських підприєм-
ців для розмови зі співробітниками Головного управління податкової міліції України15.

За інформацією журналістів, підприємців декілька годин тримали узаперті на 7-му по-
версі будівлі податкової й не пропускали до них ні адвокатів, ні родичів, ні навіть праців-
ників швидкої допомоги, яка приїхала коли в одного з підприємців погіршилося самопо-
чуття.16

коли журналісти «новостей-n» почали знімати спроби адвоката підприємця прорватися через конвой до свого 

підзахисного, то співробітник податкової міліції, який охороняв вхід, викрутив руки кореспонденту, грубо зірвав 

із його шиї фотоапарат і поніс його в закриту частину приміщення. через три години фотоапарат повернули, 

але в ньому були видалені всі знімки. Після повідомлення про напад на журналістів «новостей-n» до подат-

кової приїхав кореспондент сайту «Преступности.нет», який теж почав знімати на фотокамеру що відбувається 

в будівлі податкової. журналіст розповів уніан, що після того, як він почав знімати переговори прибулої на міс-

це події співробітниці заводського рввс і податкових міліціонерів, які охороняють вхід до міськвідділу подат-

кової міліції, в нього почали відбирати фотоапарат. коли журналіст чинив опір, то на нього навалилося четверо 

співробітників податкової, затягли в закриту частину приміщення, повалили на підлогу і почали бити, вимагаючи 

віддати апаратуру. Щоб захистити фотоапарат журналіст накрив його свої тілом й туго намотав на руку ремінь 

фотоапарата. Після появи з глибини приміщення ще одного співробітника податкової журналіста відпустили17.

Одразу декілька разів кортеж Президента України В. Януковича та інших вищих по-
садових осіб держави ставали причинами конфлікту, пов’язаного з забороною проводити 
зйомку журналістам: 1) 22 червня журналістам «Вечерние вести» представник з держохо-
рони не дозволив фотографувати кортеж Януковича, який слідував по Гаванському мосту, 
що будується, та Подолу18; 2) 18 серпня працівники міліції затримали трьох журналістів 
з видань «Кордон», «Агенція журналістських розслідувань» та Порталу неполітичних новин 
NGO.donetsk.ua, які проводили відео-зйомку кортежу Президента України Віктора Яну-
ковича і чиновників, що його супроводжували, які прибули для участі в похованні голови 
Ради міністрів АРК Василя Джарти19; 3) 16 січня представники Управління державної охо-
рони не давали журналістам каналу ТВі знімати кортеж Віктора Януковича, який виїжджав 
з резиденції президента «Межигір’я»20.

Особливу засторогу викликає той факт, що ці дії, незважаючи на наявність доказів (відео 
та аудіо записи, свідки), не отримали належної правової оцінки й винні в цих діяннях особи 

14 Миколаївських журналістів побили «заїжджі» податківці з Києва?//http://www.unian.net/ukr/news/news-
438887.html

15 Там само.
16 Там само.
17 Там само.
18 Журналістам заборонили фотографувати кортеж Януковича//http://tsn.ua/ukrayina/zhurnalistam-zaboronili-

fotografuvati-kortezh-yanukovicha.html
19 Міліція затримали трьох журналістів за зйомку кортежу Януковичаhttp://ua.politics.comments.ua/2011/ 

08/18/158081/militsiya-zatrimali-troh.html
20 Охорона кортежу Януковича закривала куртками камери Тві// http://www.telekritika.ua/news/2012-01-16/68771
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не були притягнути до юридичної відповідальності. Для прикладу, Апеляційний адміністра-
тивний суд міста Києва у справі за позовом журналіста СТБ Сергія Андрушка до Управління 
державної охорони21, який просив суд відмінити рішення Адміністративного суду, оскільки 
вважає дії співробітника УДО перешкоджанням журналістській діяльності, залишив у силі 
рішення першої інстанції, яким було відмовлено у задоволенні позовних вимог22.

Не сприяють гарантіям діяльності журналістів в України, зокрема, захисту журналіст-
ських джерел, заяви, на кшталт: «Ми просимо журналістів: якщо ви дізнаєтеся про про-
типравні речі — поділіться інформацією з нами... У випадку, якщо журналіст не йде на 
контакт з правоохоронними органами, останні можуть відбирати у журналіста його технічні 
засоби» (міністр внутрішніх справ Могильов)23.

Іншою перешкодою для журналістської діяльності незважаючи на нові гарантії, перед-
бачені новою редакцією Закону України «Про інформацію», залишається проблема доступу 
на засідання суб’єктів владних повноважень. Відомо, що важливим джерелом інформації 
для журналістів завжди були засідання колегіальних суб’єктів владних повноважень, зокре-
ма, органів місцевого самоврядування, Верховної Ради АРК та ін. 

Зазвичай підставою для відмови у відвіданні таких засідань до 2011 р. був інститут ак-
редитації, зокрема, відмова у акредитації незалежним ЗМІ робило їх «персонами нон ґрата» 
на відповідних засіданнях. 

Саме це стало причиною включення до нової редакції Закону України «Про інформа-
цію» положення, згідно з яким «Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови 
в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що прово-
дить суб’єкт владних повноважень» (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про інформацію» ). Іншими 
словами, для присутності на відкритих засіданнях суб’єкту владних повноважень (для при-
кладу, засіданнях органів місцевого самоврядування, судових засіданнях та ін.) журналістам 
не потрібна акредитація.

Разом з тим, аналіз ситуації із доступом на відкриті заходи, що проводили суб’єкти 
владних повноважень у минулому році свідчить про відсутність змін на краще. Основними 
підставами для відмови, як і раніше, залишалися: 

1) відсутність будь-яких формальних підстав, а лише фізичне перешкоджання журналіс-
там потрапити на відповідні засідання;

2) відмова через відсутність у журналістів акредитації; 
3) звинувачення журналістів у розповсюдженні викривленої інформації про діяльність 

суб’єктів владних повноважень.

2.3. Приклади

1. 15 лютого 2011 р. на відкрите засідання апеляційного суду у справі активіста органі-
зації «Дорожний контроль» Олексія Кириєнка до зали суду не пустили знімальну групу 5-го 
каналу24.

21 До журналіста телеканалу СТБ Сергія Андрушко охорона президента Януковича застосувала силу під час 
відвідин Януковичем виставки «Агро-2010». «Коли президент вже виступив, він пішов оглядати техніку. 
Мій оператор пішов за ним разом з іншими. А я трохи запізнився, бо складав техніку, шнури... Коли 
я теж попрямував за ним, то дорогу мені перекрив невідомий чоловік», — розповів Андрушко. На про-
хання журналіста представитися, чоловік відповів відмовою. «Коли я попередив його, що все зніматиму 
на телефон, він заломив мені руки і кинув на землю. До нього приєднався ще один чоловік», — розповів 
Андрушко (цит. за статтею Охорона Януковича застосувала силу до журналіста СТБ//http://www.pravda.
com.ua/photo-video/2010/06/15/5142795/)

22 Журналіст СТБ програв ще одну справу// http://imi.org.ua/news/жураліст-стб-програв-ще-одну-справу
23 Могильов за вилучення комп’ютерів у журналістів, якщо ті мовчать// http://news.dt.ua/SOCIETY/mogilov_

za_viluchennya_kompyuteriv_u_zhurnalistiv,_yakscho_ti_movchat-81476.html
24 На суд щодо активіста «Дорожнього контролю» не пустили журналістів. — режим доступу. — http://5.ua/ 

newsline/184/0/73421
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2. Лютий 2011 р. із засідання виконкому Каховки виганяють журналіста «Каховських 
новин»25 

3. 7 липня співробітники міліції не впускали представників ЗМІ в будівлю Печерського 
районного суду Києва на засідання суду у справі Тимошенко26

4. 14 липня 2011 р. Журналіст через відсутність акредитації не був допущений на засі-
дання Київради 27

5. 14 липня 2011 р. співробітники МВС і муніципалітету обмежили журналістам вільний 
доступ на засідання міськвиконкому Одеси28

6. 28 липня 2011 р. на засідання Котовської міської ради не пропустили знімальну групу 
ТРК «Приморье», пояснивши своє рішення тим, що журналісти мають за добу до засідання 
звернутися до мера і зареєструватись29.

7. 26 серпня 2011 р. Сіверськодонецька міська рада ухвалила положення «Положення 
про порядок акредитації засобів масової інформації»30. В якому не уточнюються, що від-
сутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника 
засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить міська рада. Саме це, наго-
лошують журналісти, може призвести до того, що не акредитовані журналісти не зможуть 
здійснювати професійну діяльність31.

8. 9 вересня на засіданні виконкому мер міста Каховка А. Карасевич попросив встати 
і вийти журналіста «Каховських новин»32

9. 22 вересня 2011 р. працівники міліції не пустили журналістів телерадіокомпанії «Нова 
Одеса» до приміщення міської ради. Про це повідомив у листі генеральний продюсер ТРК 
«Нова Одеса» Івашкевич Павло33.

10. Неодноразові видалення журналістів газети «Крым сегодня» з відкритих засідань 
Сакської міської ради34.

Крім того, незважаючи на наявність прямої заборони відмовляти журналістам та пра-
цівникам засобу масової інформації бути присутніми на відкритих заходах, що проводять 
суб’єкти владних повноважень, через відсутність акредитації (ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про інформацію»). Органи місцевого самоврядування не вносять відповідних змін до ак-
тів, які регулюють проведення відповідних засідань органів місцевого самоврядування, або 

25 Исполком строгого режима. — режим доступу. — http://www.kn.ks.ua/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=414:-asmodey&catid=69:2011-03-19-23-16-47&Itemid=126

26 «Репортери без кордонів»: у Печерському суді порушують права журналістів// http://tyzhden.ua/
News/26019

27 Землянська М. Журналіст оскаржує недопуск до Київради. — режим доступу. — http://www.svidomo.org/
defend_article/5829

28 Одеські журналісти прориваються до міськради через прокуратуру. — режим доступу. — http://www.unian.
net/ukr/news/news-447511.html

29 Котовська міськрада заперечує, що не пускає журналістів на засідання. — режим доступу. — http://www.
telekritika.ua/news/2011-08-03/64810

30 Див. Рішення Сіверськодонецької міської ради №791 «Про затвердження Положення про порядок ак-
редитації засобів масової інформації». — режим доступу. — http://www.sed-rada.gov.ua/organi-vladi/rada-
info/archive/dvadcyata-chergova-ses456ya-m456sko-radi-vi-sklikannya-v456d-26-08-2011-r/r456shennya-No791/? 
searchterm=Положення%20про%20порядок%20акредитації%20засобів%20масової%20інформації

31 У Сіверськодонецьку журналісти не зможуть без акредитації потрапити на відкриті заходи влади. — ре-
жим доступу. — http://www.telekritika.ua/news/2011-09-09/65612

32 Исполком строгого режима. — режим доступу. — http://stop-x-files-ua.org/?p=6187
33 Барометр свободи слова. Вересень 2011 року. — режим доступу. — http://imi.org.ua/content/барометр-сво-

боди-слова-вересень-2011-року
34 Редакція газети «Крым сегодня» заявляє про тиск місцевої влади. — режим доступу. — http://www.

telekritika.ua/news/2011-08-30/65327
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навіть ухвалюють нові акти, в яких відповідна норма не знаходила втілення чи прямо су-
перечила ст. 26 Закону України «Про інформацію». 

Показовим прикладом ігнорування цієї норми Закону України «Про інформацію» є нор-
мативні акти, ухвалені в Одесі, Сєверодонецьку, Києві, Харкові. Зокрема, Одеський місь-
кий голова вже після набуття чинності нової редакції Закону України «Про інформацію» ух-
валив Розпорядження № 579-01р від 23.05.2011 р. «Про затвердження Правил пропускного 
режиму до адміністративної будівлі Одеської міської ради»35, яке забороняє журналістам без 
акредитації взагалі заходити до будівлі міської ради. А саме, відповідно до цього Положення 
«Через пост міліції безперешкодно... у робочі дні з 9.00 до 18.00 проходять: представники 
друкованих та електронних засобів масової інформації за наявності у них карток акредита-
ції, виданих департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради».

У свою чергу 26 серпня 2011 р. Сєверодонецька міська Рада прийняла Рішення № 791 
«Про затвердження Положення про порядок акредитації засобів масової інформації», яке не 
передбачає норму, згідно з якої відсутність акредитації не може бути підставою для відмови 
у допуску журналіста, працівника ЗМІ на відкриті заходи, які проводить суб’єкт влади36.

Київська міська рада й досі не внесла відповідні зміни до «Положення про порядок 
акредитації засобів масової інформації», що є додатком до рішення Київради від 26 листо-
пада 1998 р. № 66/167. Останнє й досі залишається підставою для відмови акредитованим 
журналістам бути присутніми на відповідних засіданнях37. 

Іншим прикладом ігнорування цієї норми є Харківська міська Рада, яка також не вне-
сла відповідні зміну до регламенту. У відповіді на інформаційний запит до Харківської міс-
цевої ради: «Чи може не акредитований журналіст, працівник засобу масової інформації бути 
присутнім на засіданнях міської ради та засіданнях виконавчого комітету Харківської міської 
ради?» було повідомлено, що «дійсно відповідно до ст. 26 Закону України «Про інформацію» 
відсутність акредитації не є підставою для відмови журналісту бути присутніми на таких 
заходах».

Разом з тим у наступному абзаці відповіді повідомлялося: «Звертаємо Вашу увагу, що 
згідно зі ст. 3 Регламенту Харківської міської ради 6 скликання у ході відкритого засідання місь-
кої ради в залі засідань мають право бути присутніми акредитовані журналісти, що здійснюють 
телевізійну та фотозйомку у порядку, визначеному регламентом... Будь-який журналіст або 
працівник ЗМІ, може бути присутнім на засіданнях міської ради та засіданнях виконавчо-
го комітету Харківської міської ради. Для цього журналіст, оператор, або фотокореспондент 
може отримати тимчасову акредитацію». 

Отже, мусимо констатувати ігнорування органами місцевого самоврядування ст. 26 За-
кону України «Про інформацію», адже, як і раніше, досить часто саме наявність акредитації 
залишається підставою для доступу на відповідні заходи.

3. свобода слова у регіональних та місцевих Змі

 2011 р. відзначився також численними повідомленнями про утиски незалежних жур-
налістів та медіа в різних регіонах України. Зокрема, результатом статті «У дитбудинку вми-
рають від голоду», у якій йшлося про зловживання адміністрації Торезького інтернату для 
дітей-інвалідів, автор публікації кореспондентка газети «Життя» Олена Довженко, не вит-
римавши психологічного та адміністративного тиску, була змушена відмовитися від роботи 

35 Розпорядження Одеського міського голови № 579-01р від 23.05.2011р. «Про затвердження Правил пропуск-
ного режиму до адміністративної будівлі Одеської міської ради»// http://www.odessa.ua/acts/mayor/34574

36 У Сіверськодонецьку журналісти не зможуть без акредитації потрапити на відкриті заходи влади// http://
www.telekritika.ua/news/2011-09-09/65612

37 http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/95B040C158F18209C22573C0004CA3F9?OpenDocument
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в редакції газети «Життя», яка належить Донецькій облдержадміністрації. За словами самої 
журналістки, атмосфера в колективі газети дуже негативна — присутні образи журналістів 
з боку керівництва, неналежна поведінка керівництва38. 

Про факти тиску у 2011 р. повідомляли журналісти із різних регіонів України. Так, 
керівники низки видань та журналісти Чернівецької області повідомили, про «кричущі фак-
ти утиску свободи слова» з боку мера Чернівців39. Про не прямий тиск з боку місцевої 
влади повідомляли й головні редактори одразу декількох комунальних місцевих газет Хер-
сонської області, зокрема, редактори повідомляли, що керівництво міст і районів Херсон-
щини наказали не публікувати критичних матеріалів про владу, а також давати публікації 
представників опозиції (в інакшому випадку — вони будуть звільнені)40. За повідомленням 
українського часопису «Тиждень», у Черкасах 21 жовтня на телеканалі «Рось» (Черкаська 
обласна державна телерадіокомпанія)» не вийшов запланований випуск Черкаської служ-
би новин. За інформацією працівників ЧОДТРК, які побажали не називатися, випуск був 
зірваний через те, що від журналістів телеканалу вимагався матеріал про те, як неймовірно 
зростає рейтинг Партії регіонів в області41. Проте лише у Донецьку результатом система-
тичних спроб чинити тиск та безпідставні перевірки податковими органами незалежних 
ЗМІ, а також спроб втручання в редакційну політику стало створення у Донецьку громад-
ського руху «Донбас без цензури»42.

Втім, найбільшого резонансу отримали події, що сталися у восени 2011 р. у Харкові. 
13 вересня 2011 р. відразу три харківські телекомпанії, АТН, «Фора» і «А/ТВК», були 

незаконно позбавлені можливості здійснювати мовлення. Усі три телекомпанії провади-
ли незалежну журналістську діяльність. Правозахисники оцінили, ці події, як порушення 
фундаментального права на свободу вираження поглядів, що закріплене ст. 34 Конституції 
України та статтею 10 Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних 
свобод. У відкритому зверненні УГСПЛ та ХПГ зазначили, що «різні офіційні причини для 
відключення каналів, а саме «відсутність санітарного паспорту» в АТН, нібито «система-
тична несплата послуг» провайдера у випадку з ТРК «Фора» і нібито відсутність договірних 
зобов’язань щодо трансляції у випадку ТРК «А/ТВК» є не чим іншим, як засобами полі-
тичного тиску»43. 

Загалом, приводи для відключення телекомпаній були незаконними, адже відповідно 
до ч.1 ст. 64 Конституції України обмеження прав може здійснюватися лише у випадках, 
передбачених Конституцією України. Також відповідно до ст. 92 Конституції обмеження 
прав може регулюватися лише законами й не може бути обмежень на підставі підзаконних 
нормативно-правових актів. Крім того, незаконність цих акцій підтверджується рішеннями 
Європейського суду з прав людини, які є джерелом права в національній правовій системі 
відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини». Зокрема, в рішенні у справі «Аутронік АГ проти 
Швейцарії» Суд відзначив, що «ст.10 ЄКПЛ застосовується до «будь-якої» особи, будь то фі-
зичної чи юридичної, і стосується не тільки змісту інформації, але також і засобів передачі 
чи отримання, виходячи з того, що будь-яке обмеження, що накладене на засоби, порушує 
право на отримання і поширення інформації». Це означає, в свою чергу, що порушення 

38 Довженко О. Сповідь журналістки, яку нібито звільнили через статтю про торезький інтернат// http://
helsinki.org.ua/index.php?id=1298452704

39 Журналісти заявляють, що мер Чернівців не дає їм працювати//http://www.pravda.com.ua/news/2011/03/13/ 
6009600/

40 На Херсонщині редакторам комунальних газет заборонили критикувати владу//http://www.telekritika.ua/
news/2011-12-13/68013

41 У регіонах посилюється тиск на ЗМІ//http://tyzhden.ua/News/34920
42 На Донбасі створено Громадський Рух «Донбас без цензури»//http://ngo-ua.org/donbas-bez-cenzuri/104-

stvoreno-ruh-donbas-bez-zensury
43 Про брутальні порушення свободи вираження поглядів в Харкові//http://www.khpg.org/index.php?id=1316257366
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права на вільне поширення інформації може відбуватися не лише шляхом цензурування 
змісту інформації, що передається, але й шляхом встановлення технічних обмежень щодо 
передачі інформації44.

Ситуація, що склалася у Харкові, завдяки численним зверненням з боку правозахисних 
організацій та журналістів привернула увагу не лише Верховної Ради України та Президен-
та, але й ОБСЄ45. 21 вересня чотири члени парламентського Комітету з питань свободи 
слова та інформації Верховної Ради України вирішили звернутися до Президента України 
і Генеральної прокуратури України щодо ситуації, яка склалася з припиненням мовлення 
трьох харківських телеканалів (АТН, АТВК і «Фора»)46. Крім того, народні депутати звер-
нулися до Антимонопольного комітету України з проханням перевірити, чи не існує в Хар-
кові змова та дискримінація господарюючих суб’єктів з боку операторів телекомунікацій. 
Комітет також вирішив надіслати звернення до Міністерства охорони здоров’я та головного 
санітарного лікаря Харкова; до Міністерства інфраструктури (щодо діяльності Харківського 
ОРТПЦ) та Мін’юсту (щодо затягування реєстрації)47. 

Більш того, була створення міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання за-
конодавства про свободу слова та захисту прав журналістів. Однак, результатом діяльності 
міжвідомчої робочої групи стали, лише «спільні рекомендації, напрацьовані за результатами 
третього засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про 
свободу слова та захист прав журналістів», що не мали жодних наслідків. Зокрема, міжвідом-
ча робоча група звернулося до усіх сторін конфлікту та представників влади у Харкові й 
області зі рекомендаціями: 

1. Сприяти забезпеченню свободи діяльності засобів масової інформації у Харківській 
області.

2. Власникам та акціонерам телеканалів: вирішувати проблемні питання щодо права 
власності на телеканали та щодо їх керівництва відповідно до закону; не допускати випадків 
обмеження свободи слова та інформаційної діяльності; уживати заходів до налагодження 
конструктивного діалогу з представниками місцевої влади.

3. Інформувати МРГ про стан справ стосовно вирішення проблем в інформаційному 
просторі Харківської області48.

На жаль, відсутні будь-які результати кампанії по відновленню в Харкові незалежного 
мовлення, отже, до цього часу (лютий 2012 р.) АТН та АТВ/К залишаються без ефіру. Ще 
більш заплутаною виглядає ситуація із ТРК «Фора «, оскільки остання відновила мовлення, 
в той самий час, як генеральний директор ТОВ «Мультимедіа центр», звернувся до міліції 
із заявою про неправомірні дії колишніх акціонерів ТРК «Фора», «які виявилися в спробах 
заволодіти телекомпанією». Станом на лютий 2012 р. хід досудового слідства взято на кон-
троль прокуратурою Харківської області49. 

Інша спроба позбавити ефіру через відключення провайдером відбулася в Одесі, де 
25 жовтня ТРК «Круг» була відключена від ефіру. Втім, вже 8 листопада представник ТРК 
повідомив, що передачу сигналу було відновлено в обхід мереж товариства з обмеженою 

44 Там само.
45 ОБСЄ закликає Україну розібратися з харківськими каналами//http://helsinki.org.ua/index.php?id=1316771097
46 Комітет свободи слова звернеться до президента і ГПУ щодо припинення мовлення харківських каналів//

http://www.telekritika.ua/news/2011-09-21/65920
47 Комітет свободи слова звернеться до президента і ГПУ щодо припинення мовлення харківських каналів//

http://www.telekritika.ua/news/2011-09-21/65920
48 Спільні рекомендації, напрацьовані за результатами третього засідання Міжвідомчої робочої групи з аналі-

зу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів//http://www.president.gov.ua/ 
content/rekomendacii_harkiv.html

49 Возбуждено уголовное дело по рейдерскому захвату «Форы»//http://atn.ua/newsread.php?id=72189
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відповідальністю «ЦТВ «Одеса». За словами представника ТРК «Круг», «щоб пустити сиг-
нал в обхід мереж «ЦТВ «Одеса», їм довелося вкласти дуже великі гроші»50.

Втім, сценарій, який був використаний в Харкові, а потім і в Одесі, вперше був від-
працьований у Черкасах. Так, 18 травня 2011 року о 9:00 ранку кабельний провайдер, який 
є монополістом на місцевому ринку кабельних мереж, відключив ТРК «Антена-плюс», про 
що жодним чином її не повідомив51. Відключення відбулося всупереч діючий ліцензії на 
мовлення ТРК «Антена-плюс» НР №0064-м від 03 квітня 2006 р., що чинна до 03.04.2016 р. 
Згідно з умовами ліцензії, ТОВ «ТРК «Антена-плюс» має здійснювати мовлення в кабель-
них мережах міста Черкаси, що належать ЗАТ «Комерційна телекомпанія «TGS» та ТОВ 
«КЕТСіК» відповідно на каналах CK-24 та SK-23 в обсязі 24 години на добу. За інформа-
цією «Антена-плюс» корпоративні права означених операторів згодом придбала компанія 
з іноземними інвестиціями «Воля», створивши правонаступника, що отримав у монопольне 
володіння всі кабельні мережі міста Черкаси — ТОВ «Черкаські телекомунікаційні системи» 
(«ЧТС»). Тоді «Антена-плюс» також зверталася до народних депутатів, проте, як і у випадку 
із харківськими телекомпаніями, ефір так і не було відновлено.

На думку Незалежної асоціації телерадіомовників, сьогодні оператори телекомунікацій 
є дуже залежними від влади, адже: а) діяльність оператора телекомунікацій повністю зале-
жить від отримання дозволів на використання об’єктів комунальної власності (земельних діля-
нок, будівель та споруд, кабельної каналізації тощо), які надаються органами місцевої влади та 
самоврядування; б) відмову органів місцевої влади у наданні таких дозволів надзвичайно важко 
оскаржити в судовому порядку через необхідність проведення різноманітних експертиз (тех-
нічних, екологічних тощо). Також треба брати до уваги, що результати таких експертиз на 
власний розсуд оцінює суддя, який не є спеціалістом у таких питаннях. Отже, у разі наявності 
кількох експертиз із висновками, що суперечать один одному, суд першої інстанції (тобто, міс-
цевий суд) зазвичай надає перевагу позиції тих експертів, які відповідають інтересам місцевої 
влади; в) захист прав операторів телекомунікацій не є предметом діяльності такої кількості 
національних та міжнародних громадських та правозахисних організацій, як захист прав ЗМІ; 
г) відомо про значну кількість випадків здійснення тиску на мовників шляхом їх відключення із 
ефіру чи із кабельних мереж, особливо під час виборчих кампаній, під різноманітними приводами 
(технічних поломок, приписів державних органів тощо)52.

Незалежна асоціація телерадіомовників звернулася до комітету Верховної Ради з питань 
свободи слова та інформації з пропозицією ініціювати відповідні зміни до законодавства, 
що унеможливлювали б тиск з боку місцевої влади на операторів, які через це є найбільш 
імовірним джерелом тиску на телекомпанії53.

4. обмеЖення свободи вираЖення Поглядів череЗ Захист сусПільної моралі

Вже багато років ще однією чутливою зоною для свободи вираження поглядів в Україні 
залишається «суспільна мораль». У попередніх звітах ми неодноразово звертали увагу, що 
Закон України «Про захист суспільної моралі» та діяльність Національної експертної комісії 
(НЕК) є порушенням ст. 15 та ст. 34 Конституції України. На початку 2011 р. здавалося, що 
нарешті Верховна Рада України скасує цей закон та, відповідно, буде припинено діяльність 
НЕК. Втім, у другому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих 

50 Опозиційна телекомпанія відновила мовлення без підконтрольних владі Одеси телемереж//http://tyzhden.ua/
News/34878

51 ТРК «Антена-плюс» звернулася до народних депутатів України по допомогу//http://antenna.com.ua
52 НАМ просить Комітет свободи слова унеможливити тиск місцевої влади на операторів телекомунікацій// 

http://www.telekritika.ua/news/2011-09-21/65917
53 Там само.
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актів України (щодо захисту суспільної моралі)» № 6532 від 16.06.2010, який передбачав 
скасовування Закону України «Про захист суспільної моралі» так і не був ухвалений. Нато-
мість, згодом був запропонований законопроект № 7132, що був ухвалений 18 жовтня у пер-
шому читанні. Цей законопроект фактично є новою редакцією Закону України «Про захист 
суспільної моралі». Конституційно-правовий аналіз положень законопроекту про внесення 
змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» дозволяє стверджувати, що передба-
чені ним положення порушують такі основоположні конституційні принципи, як:

— право на свободу вираження думок,
— свободу літературної, художньої, наукової творчості,
— академічну свободу,
— свободу інформації,
— принцип невтручання держави у діяльність суспільства.
Але насамперед законопроект порушує принцип верховенства права, проголошений Кон-

ституцією України. Зокрема, відповідно до правової позиції Конституційного Суду України 
«одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, за яким обмежен-
ня основних прав людини і громадянина та втілення цих обмежень на практиці допустиме 
лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних 
такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, 
які нададуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбача-
ти юридичні наслідки своєї поведінки (Рішення КСУ (справа про строки адміністративного 
затримання) 10-рп/2011). Однак, положення закону, а також застосовані в ньому дефініції, 
не дають особі змоги відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати 
юридичні наслідки своєї поведінки. Для прикладу, визначення таких правових конструкцій, 
як: «продукція, що завдає шкоди суспільній моралі» «неповага до національних та релігійних 
святинь», «суспільна мораль», «моніторинг у сфері захисту суспільної моралі», «порнографія», 
«вживання нецензурних лайливих і брутальних слів» та подібні, не дають можливість зрозумі-
ти, за якими критеріями ті чи інші висловлювання, чи художні твори можуть бути визнані 
такими, що загрожують суспільній моралі, або є неповагою до національних та релігійних 
святинь та ін. Відповідно, особа, яка реалізує своє право на свободу слова, літературної, ху-
дожньої, наукової творчості через певний час може бути визнана такою, що порушила закон 
про захист суспільної моралі з відповідними негативними наслідками для себе, навіть не 
усвідомлюючи цього, що автоматично означає встановлення самоцензури й є порушенням 
права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Крім того, положення закону порушують положення ч. 2 ст. 19 Конституції України, 
згідно з яким «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», оскільки мета ч. 2 ст. 19 разом із закріпленням принци-
пу ідеологічної багатоманітності (ст. 15 Конституції України) та основоположних прав особи 
у розділі 2 Конституції України — встановити чіткі рамки (межі) втручання з боку органів 
державної влади в приватну сферу особи. Зокрема, положення закону про захист суспільної 
моралі наділяють органи влади такими повноваженнями, які дозволяють встановити тоталь-
ний контроль з боку держави за свободою вільного обміну інформацією, що є несумісним із 
свободою інформації та взагалі не притаманним демократичним країнам. А це вже означає, 
що положення законопроекту можуть стати, у разі перетворення законопроекту на закон, 
порушенням з боку держави Конституції України, зокрема, свободи вільно висловлювати 
свої думки без побоювання бути покараними за критику державної політики.

Більш того, законопроект містить норму, яка в цілому порушує фундаментальний при-
нцип свободи інформації, що був проголошений ще на першій сесії Генеральної Асамблеї 
ООН у Резолюції 59 (I) «Скликання міжнародної конференції з питань свободи інформа-
ції», а згодом ця концепція знайшла своє втілення у Загальній декларації з прав людини, 
Міжнародному пакті про громадянські та політичні права та ін. Відомо,що концепція сво-
боди інформації передбачає свободу шукати, отримувати та розповсюджувати інформацію 
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будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Серед норм, які порушують при-
нцип свободи інформації та фактично нівелюють цей принцип, є правові конструкції та 
положення законопроекту на кшталт:

«за наявності рішення суду на протязі доби забезпечувати технічними засобами видалення контенту, що за-

вдає шкоди суспільній моралі, у тому числі дитячої порнографії, з національного сегменту мережі інтернет, а за 

умов його розміщення поза межами україни — надійне блокування доступу до нього з національного сегменту 

мережі інтернет;»

«Право на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуально-

му, моральному та психологічному стану людини» та інші.

Необхідно звернути увагу також на той факт, що закріплення правових процедур пе-
редбачених законом, зокрема: «здійснення моніторингу у сфері захисту суспільної моралі»; 
«створення Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо 
стану суспільної моралі»; «здійснення аналізу процесів і тенденцій у сфері захисту сус-
пільної моралі» означає, що держава порушує власну Конституцію, намагаючись замість 
демократичної, правової держави (ст. 1 Конституції України) побудувати авторитарну де-
ржаву. Більш того, автори запропонованих змін, прямо кажуть про можливість здійснювати 
«заходів… пропагандистської діяльності у сфері захисту суспільної моралі», а це означає, що 
автори порушують заборону, яка встановлена ст.15 Конституції України «жодна ідеологія не 
може визнаватися державою як обов’язкова».

На додаток до цього, в самому законі закладені протиріччя, зокрема, зазначається, що 
одним із принципів цього закону є проголошення принципу верховенства права та заборона 
цензури, але в той самий час норми цього закону виписані таким чином, що вони порушу-
ють вищезазначені принципи.

З огляду на те, що Законопроект про внесення змін до Закону України «Про захист 
суспільної моралі» суперечить ст. 1, ст. 8, ст. 15, ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 34, ст. 54, ст. 64 
Конституції України, міжнародним зобов’язанням в сфері свободи інформації, зокрема, 
Резолюції 59 (I) Генеральної Асамблеї ООН «Скликання міжнародної конференції з питань 
свободи інформації», ст. 19 Загальній декларації з прав людини, ст. 19 Міжнародному пакті 
про громадянські та політичні права, ст. 10 Європейській Конвенції з прав людини та осно-
воположних свобод та ін. законопроект про внесення змін до Закону України «Про захист 
суспільної моралі» необхідно відкликати.

5. рекомендації

1. Викласти ст. 34 Конституції України в такій редакції54:
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотри-

муватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання 
органів державної влади і незалежно від державних кордонів. Ця стаття не переш-
коджає державі впроваджувати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних 
та кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, 
може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, які пе-
редбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах націо-
нальної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту репутації чи 

54 Ця редакція була запропонована у проекті Конституції В.В. Речицьким (конституційний експерт Хар-
ківської правозахисної групи, доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого)
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прав інших осіб, для запобігання розголошенню інформації з обмеженим доступом або 
для підтримання безсторонності суду.

3. Здійснення свободи вираження поглядів в літературі, мистецтві та наукових дослід-
женнях є вільним від будь-яких обмежень.

4. Свобода та плюралізм засобів масової інформації гарантуються.
2. Вилучити словосполучення «інформаційної безпеки» з частини першої ст. 17 Конс-

титуції України. 
3. Декриміналізувати діяння, передбачені ст. ст. 301, 338 Кримінального кодексу України. 

Зазначені статті Кримінального кодексу України передбачають кримінальну відповідальність 
за «наругу над державними символами України» (ст. 301) та «розповсюдження предметів, зоб-
ражень, творів порнографічного характеру» (ст. 338), 

4. Внести зміни до Закону України «Про телебачення та радіомовлення», відповідно 
до яких замінити відкрити конкурси на відкрити аукціони для отримання ліцензії на мов-
лення, пов’язане з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних 
каналах багатоканальних мереж.

5. Скасувати Закон України «Про захист суспільної моралі». Ліквідувати Національну 
експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі. 

6. Прийняти Закон «Про роздержавлення засобів масової інформації в Україні», в яко-
му передбачити програму реформування державних та комунальних ЗМІ через зміну їхньої 
системи управління та фінансування відповідно до рекомендацій Ради Європи та ОБСЄ. 

7. Скасувати закони «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та «Про держав-
ну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»; при цьому пе-
редбачити скасування окремих пільг журналістам державних ЗМІ та прирівняти їх у правах 
із журналістами недержавних ЗМІ.

8. Розробити проект закону про права журналістів, використовуючи напрацювання, 
здійснені Держкомтелерадіо, та проект закону № 9175 від 27 лютого 2006 року «Про захист 
професійної діяльності журналістів». Ця проблема є достатньо суттєвою на практиці, ос-
кільки, наприклад, права журналістів ТРО законодавством взагалі не визначені.

9. Скасувати процедуру дозвільної реєстрації друкованих засобів масової інформації, 
що не узгоджується із вимогами статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини.

10. Привести закон про захист персональних даних у відповідність до міжнародних 
стандартів.

11. Внести зміни до законодавства щодо можливості визначення справжнього власника 
ЗМІ, особливо телеканалів і радіостанцій, а також перехресного володіння друкованими, 
електронними та іншими ЗМІ, для впровадження ефективного контролю за концентра-
цією ЗМІ в руках одного власника чи його родини, антимонопольних обмежень на ін-
формаційному ринку відповідно до рекомендацій Ради Європи (наприклад, Рекомендації 
№ R (94) 13), ОБСЄ та Європейського Союзу, а також впровадження необхідних процедур 
щодо покарання порушників законодавства про концентрацію ЗМІ.

12. Забезпечити швидке та прозоре розслідування всіх заяв щодо випадків насильства та 
смерті журналістів, а також випадків перешкоджання журналістській діяльності.

13. Посилити контроль за використанням коштів Державний комітетом телебачення 
і радіомовлення через численні зловживання цим органом влади. Зокрема, зробити про-
зорою систему замовлення створення телерадіопрограм, книговидання та інших послуг за 
державні кошти. Ліквідувати цей орган влади Під час розгляду проекту змін до Конститу-
ції України передати повноваження цього органу Національній Раді з питань телебачення 
і радіомовлення, а потім його ліквідувати. 

14. Внести зміни до Закону про телебачення та радіомовлення з метою приведення 
його у відповідність до стандартів Ради Європи, ОБСЄ та Європейського Союзу, а також 
нещодавно ратифікованої парламентом Європейської конвенції про транскордонне теле-
бачення.
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X. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ1

1. встуП

Конституція України гарантує кожному 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 «невідчу-
жуваним 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.

Обов’язковими до виконання актами щодо свободи мирних зібрань є Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про захист прав людини та основопо-
ложних свобод, Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ 
1990 року. Складовою частиною міжнародного права в цій галузі є практика Комітету ООН 
з прав людини та Європейського суду з прав людини. Крім того, важливе місце посідають 
Керівні принципи зі свободи мирних зібрань БДІПЛ ОБСЄ.

Акти, що на національному рівні регламентують в Україні організацію та проведення 
мирних зібрань і відповідальність за порушення, — Конституція, Кодекс про адміністра-
тивні правопорушення, Кримінальний кодекс, окремий розділ Кодексу про адміністратив-
не судочинство та згадане Рішення Конституційного Суду. Профільного закону, який би 
регламентував організацію та проведення мирних зборів, в Україні досі немає, хоча його 
давно рекомендували прийняти Рада Європи та Європейський Союз. Відсутність даного 
закону призводить до необґрунтованих заборон мирних зібрань адміністративними судами, 
притягнення до адміністративної відповідальності учасників, різноманітних порушень прав 
людини з боку органів внутрішніх справ, встановлення різного виду обмежень на мирні 
зібрання з боку органів місцевої влади щодо місця проведення, строків завчасного повідом-
лення тощо.

З огляду на задекларований вищим керівництвом держави курс на євроінтеграцію, орга-
ни влади та місцевого самоврядування повинні створювати усі необхідні умови для забезпе-
чення прав людини, в тому числі й для реалізації свободи мирних зібрань. Але, аналізуючи 
дані, отримані під час моніторингу за дотриманням та забезпеченням права на мирні зібран-

1 Підготовлено Євгеном Захаровим на основі дослідження практики адміністративних судів у справах про 
обмеження права на мирні зібрання за 2009–2011 роки, проведених ЦППР (автори Роман Куйбіда, Мак-
сим Середа), та моніторингу свободи мирних зібрань в 2011 році Асоціації українських моніторів з дотри-
мання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Вадим Пивоваров та інші).



���

X. сВоБоДА Мирних зІБрАнь

ня у 2011 року, можна констатувати, що міжнародні стандарти в сфері дотримання права на 
мирні зібрання в Україні майже не дотримуються. Адже вони зобов’язують державу не лише 
поважати свободу мирних зібрань (не втручатись в право на його реалізацію), а й наклада-
ють на неї позитивний обов’язок забезпечувати та сприяти реалізації цього права.

У 2011 році за даними МВС відбулося понад 172 тис. мирних зібрань (у 2010 р — понад 
260 тис.). Але кількість судових заборон мирних зібрань у 2011 була більшою, ніж у 2010, 
а у 2010 році — вдвічі більшою, ніж у 2009 р.2 Стали ще більшими, ніж у 2010 році, і масові 
та системні порушення свободи мирних зібрань з боку органів внутрішніх справ — втру-
чання з метою перешкодити взяти участь в мирних зібраннях, надання переваги одній із 
сторін під час їх проведення, безпідставне припинення мирних зібрань та затримання його 
учасників, протиправне нереагування працівників міліції на сутички, що виникають між 
опонентами, надмірне застосування сили і спеціальних засобів проти учасників мирних 
акцій та інші. 

Однією з причин цих порушень є відсутність профільного закону. Однак, певні кро-
ки в напрямку його створення таки відбуваються. Так, Комісією зі зміцнення демократії 
й утвердження верховенства права, яка є консультативно-дорадчим органом при Прези-
дентові України, розроблено новий законопроект «Про свободу мирних зібрань». Даний 
нормативний акт отримав схвальний відгук Європейської комісії за демократію через право 
(Венеціанська комісія), та наразі йде його громадське обговорення.

2. судові Заборони мирних Зібрань

2.1. дані з Єдиного реЄстру судових рішень3

У 2011 р., згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, окружні ад-
міністративні суди ухвалили 227 постанов у справах щодо заборони мирних зібрань.

У 203 справах (89,4%) суди заборонили мирні зібрання (у 2010 році — у 83% випадків). 
Лише у 24 справах (10,6%) суди відмовили у задоволенні позовів від органів влади. При 
цьому 11 постанов про відмову у задоволенні позову (4,8%) припадає на Севастопольський 
окружний адміністративний суд, тобто на всю Україну (крім Севастополя), кількість відмов 
органам влади у забороні мирних зібрань становить лише 5 відсотків.

Лідерами за кількістю справ щодо заборони мирних зібрань у 2011 році були: Авто-
номна Республіка Крим, Одеська область, м. Севастополь, Дніпропетровська та Харківська 
області. У Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Тернопільській, Харківській та Черкаській областях суди задовольнили всі позови органів 
влади з вимогою заборонити мирні зібрання.

У Миколаївській області усі судові рішення були сприятливими для організаторів мир-
них зібрань, у Чернігівській області — половина, у м. Севастополі — найбільша кількість 
таких рішень — 11, що склало 48% від загальної кількості судових рішень.

Водночас у семи регіонах, за даними реєстру судових рішень, таких справ взагалі не 
було — це Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рів-
ненська та Хмельницька області. Дуже мало справ у Волинській та Чернігівську областях.

Практика апеляційних судів інстанції свідчить про те, що вони суди переважно залиша-
ють в силі постанови судів як про заборону мирних зібрань, так і про відмову у цьому. Лише 
двома постановами апеляційних судів скасовано заборону, але ці постанови були ухвалені 
уже після того, як мирні зібрання мали відбутися.

2 Р. Куйбіда. Забороняючи мітинги, суди використовують указ радянських часів. Gazeta.ua від 6 грудня 2011 р.
3 Максим Середа, http://www.pravo.org.ua/index.php/2010-03-07-18-06-07/adminyust/488--2011-
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ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

Вищий адміністративний суд України у 2011 році не ухвалив жодного рішення, яке бу-
ло б сприятливим для організаторів мирних зібрань.

Оскільки до Єдиного державного реєстру судових рішень включені не всі судові поста-
нови, наведені дані не можуть вважатися достовірною судовою статистикою.

2.2. територіальний асПект4

Дослідникам не вдалося встановити пряму залежність між кількістю справ про обме-
ження мирних зібрань і громадською активністю населення у регіонах. Є чимало регіонів, де 
число мирних зібрань досить велике, але заборон порівняно не багато (наприклад, Львівсь-
ка і Одеська області). А м. Київ і Крим є найбільш активними, водночас кількість судових 
постанов про заборону мирних зібрань тут найбільша.

Натомість простежується інша залежність: кількість судових втручань у свободу мир-
них зібрань більша там, де органи місцевого самоврядування прийняли локальні акти, що 
визначають «порядок» реалізації права на мирні зібрання, а фактично обмежують конс-
титуційну свободу мирних зібрань. Наприклад, встановлюють строки сповіщення органів 
влади про проведення мирного зібрання, обмежують їх проведення конкретними місцями 
(наприклад, в Полтаві — місцем біля стадіону, подалі від органів влади) тощо.

Порушення умов, визначених цими актами, часто використовують для звернення до 
суду для заборони мирних зібрань. В тих містах, де такі положення прийняті, кількість 
звернень владних структур з вимогою обмежити право на мирні зібрання є значно більшою 
порівняно з невеликою кількістю мирних зібрань. Для прикладу можна навести такі міста 
як Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон.

Слід зазначити, що у 2011 р. відповідні положення в Чернівцях та Сімферополі були 
оскаржені та скасовані в судовому порядку як такі, що прийняті з перевищенням компе-
тенції та порушують свободу мирних зібрань. Проте негативний вплив таких положень на 
реалізацію свободи мирних зібрань залишається незмінним.

2.3. Підстави судових заборон мирних зібрань

Жодна із підстав, які використовується адміністративними судами для заборони мирних 
зібрань, не випливає із конституційних норм та міжнародних стандартів. Ось мотиви, які 
найбільш часто покладаються в обґрунтування судового рішення5:

— повідомлення про зібрання було надане запізно;
— бракує правоохоронців для охорони громадського порядку;
— в місті перебувають іноземні делегації;
— подана заявка про проведення зібрання у той же час і на тому ж місці («контр 

зібрання»).
У цих випадках підставою для заборони мирного зібрання є нічим не підтверджені 

припущення про можливі порушення громадського порядку в ході заходу. За цією логікою 
можна заборонити будь-які спортивні змагання, оскільки є ризик травм, і тому вони загро-
жують здоров’ю. 

Такі мотиви — загроза здоров’ю — також традиційно використовуються судами, особли-
во в заборонах зібрань, які співпадають із святами. Так, Волинський окружний адміністра-
тивний суд заборонив зібрання тому, що воно «буде відбуватись за місцем та у час прове-
дення пасхальних та травневих свят, у зв’язку з чим в центральній частині міста буде мати 
місце скупчення великої кількості людей, що може призвести до порушень громадського порядку, 
створити реальну загрозу здоров’ю громадян» (постанова № 14873408 від 12 квітня 2011 р.). 

4 Куйбіда Р., Середа М. Мирні зібрання: рік заборон // Юридичний вісник України. — 2012. — № 1–2 (862–
863). — С. 18–19, http://www.pravo.org.ua/index.php/2010-03-07-18-06-07/adminyust/465-2012-01-16-16-55-52

5 Р. Куйбіда. Забороняючи мітинги, суди використовують указ радянських часів. Gazeta.ua від 6 грудня 2011 р.
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Подібні аргументи застосував Херсонський окружний адміністративний суд, коли заборо-
нив святкувати День незалежності:

«Святковий день передбачає збільшення концентрації населення в місті, в тому числі на площі Свободи, тому 

у разі проведення вказаної акції з боку міської влади буде неможливо належним чином забезпечити охорону 

правопорядку, а також організувати належну медичну допомогу, тому що  в разі проведення акції значна кіль-

кість працівників правоохоронних органів і медичних установ будуть задіяні в проведенні свята. Окрім цього, 

концентрація населення в святковий  день  несе за собою обов’язок органів місцевого самоврядування забезпе-

чити вільний рух і відпочинок громадян» (постанова № 18140626 від 23 серпня 2011 р.).

Обмеження соціальних гарантій, суттєве зменшення пенсій окремим категоріям насе-
лення призвели до масових соціальних протестів. Для їх припинення влада всіляко засто-
совувала суди, які йшли назустріч і, як правило, забороняли мирні протестні акції з різних 
вигаданих причин. У Донецьку вперше в судовій практиці суд заборонив мирну акцію на 
підстави загрози терористичного акту, як видається, цілком надуманої. Рішення суду було 
ухвалене 23 листопада, а виконане лише 27 листопада, хоча за наявності справжньої загрози 
теракту воно мало бути виконане негайно. Окрім того, не був скасований футбольний матч 
в Донецьку, хоча кількість уболівальників була значно більшою, ніж кількість учасників пі-
кету. Наслідком судового рішення стала смерть колишнього шахтаря 74-літнього Геннадія 
Конопльова під час знищення міліцією наметів пікетувальників. 

3. моніторинг Порушень свободи мирних Зібрань органами внутрішніх сПрав

3.1. втручання Правоохоронців з метою Перешкодити громадянами 

Прийняти участь в мирних зібраннях

Протягом 2011 року перешкоджання бажаючим взяти участь у мирних зібраннях, як 
і в 2010 році, носили масштабний характер. Це дає право говорити про наявність відповід-
них централізованих вказівок працівникам міліції на рівні МВС та/або з боку керівництва 
на рівні рай-облдержадміністрацій.

В якості доказу можна навести вказівку МВС від 10 січня 2011 року № 266/Рт за підпи-
сом заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, якою вимагалося від керів-
ників територіальних підрозділів УМВС/ГУМВС посилити контроль у зв’язку з громадсь-
кими акціями, які плануються на 17 та 22 січня 2011 року, та збирати інформацію про їх 
учасників. Так, п. 2. зазначеної вказівки зобов‘язує працівників міліції ужити заходів щодо 
недопущення виїздів технічно несправного автотранспорту, призначеного для перевезення 
учасників заходів, а п. 6. — надати в ДГБ інформацію про організовані виїзди (зазначивши 
прізвища старших, контактні телефони, час відбуття, прибуття, вид транспорту, кількість 
осіб) та заплановані на території обслуговування масові заходи.

Подібним за змістом є розпорядження першого заступника міністра Сергія Попкова від 
10 жовтня 2011 року № 14336/Пп щодо розгортання діяльності оперативних штабів у зв‘язку 
з тим, що окремими партіями, громадськими організаціями різної політичної спрямованості 
планується проведення масових та інших заходів. Цим розпорядженням керівники УМВС/
ГУМВС зобов‘язані забезпечити постійний збір, аналіз і обмін з іншими правоохоронними 
органами інформацією з метою недопущення порушень громадського порядку, своєчасний 
вплив на розвиток подій, упередження їх загострення під час проведення масових заходів 
у столиці та регіонах держави.

На виконання подібних доручень МВС України, в областях зазвичай готується відповід-
не розпорядження начальника ГУМВС/УМВС. Ним до особового складу доводяться вимо-
ги керівництва, а також покладається обов’язок забезпечити збір і узагальнення інформації 
про масові заходи, максимальне попередження організаторів, а при відповідній неофіційній 
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вказівці — недопущення виїзду громадян для участі в масових акціях до м. Київ. Наведемо 
витяг з одного з таких розпоряджень:

«14 травня 2011 року в м. києві біля адмінбудівлі верховної ради україни з 11.00 заплановано проведення 

всеукраїнської акції «день гніву». для участі у заходах до столиці держави планується виїзд значної кількості 

громадян, а також у підтримку даної акції заплановані масові заходи на території області.

вимагаю:

1.2. з урахуванням ситуації, що складається, забезпечити постійний контроль за своєчасним отриманням ін-

формації про намір виїзду організованих груп громадян або окремих осіб до столиці держави або обласного 

центру для участі у масових заходах або альтернативних акціях протесту. Додатково провести з організатора-

ми попереджувально-профілактичну роботу з недопущення правопорушень, забезпечити негайне надання цих 

відомостей до УГБ, зазначивши час відбуття, прибуття, вид транспорту, кількість осіб, прізвища старших та їх 

контактні телефони.

1.3. При проведенні робочих зустрічей з ініціаторами та організаторами проведення таких заходів, зажадати 

від них суворого дотримання правопорядку та попередити про відповідальність у разі його порушення, у разі 

скоєння протиправних дій документувати та вживати заходів реагування.

2. удаі організувати ретельний технічний огляд автотранспорту, яким громадяни вирушатимуть до місця прове-

дення акції. уживати заходів щодо заборони виїзду технічно несправного автотранспорту. з водіями проводити 

інструктажі щодо суворого дотримання ними правил дорожнього руху.»

Очевидно, що таким чином керівництво МВС фактично «запланувало» порушення прав 
людини — недопущення автобусів на масові зібрання, збір інформації про тих, хто виїжд-
жає. Саме на виконання подібних вказівок блокувались виїзди протестувальників до різних 
міст України, наприклад, під приводом поганого технічного стану автобусів. 

Законність своїх дій працівники міліції пояснюють тим, що «профілактичний вплив» 
проводиться з метою «запобігання правопорушенням» й є одним із завдань міліції, відповід-
но до статті 2 Закону України «Про міліцію». Крім того, міліція зобов’язана брати участь 
у правовому вихованні населення, а тому при проведенні такого роду співбесід, в якості 
обґрунтування своїх дій, працівники міліції посилаються на необхідність нагадування про 
діючі норми права і відповідальність за їх порушення. 

Проте, на нашу думку, попереджувально-профілактична робота має бути спрямована 
на забезпечення права громадян на проведення мирних зібрань. Натомість, під приводом 
роз’яснення законодавства і відповідальності за його порушення, здійснюється тиск на гро-
мадян, насамперед з метою їх відмови від участі в масових заходах. Враховуючи те, що при-
водом для такої роботи є намір про проведення масового заходу, будь-яке втручання пра-
цівників міліції можна кваліфікувати як таке, що направлено на обмеження права громадян 
на участь в мирних зібраннях. А збір інформації про учасників або організаторів масового 
заходу є не що інше, як брутальне порушення права на приватність.

Наведемо приклади перешкоджання участі в мирних зібраннях.
1. За повідомленням голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волин-

ця правоохоронні органи всіляко перешкоджали учасникам акції протесту «Відбери в олі-
гархів Україну, поверни її громадянам!». З його слів, під час агітації Коаліції представни-
ків помаранчевої революції (КУПР) на підтримку «автомайдану» в місті Києві, їх машина 
з листівками кілька разів зупинялася працівниками ДАІ, які намагалися її заарештувати6.

2. Аналогічне повідомлення надійшло також від координатора підготовки до всенарод-
ного маршу протесту всеукраїнської громадської акції «Вперед!» Андрія Панайотова, який 

6 http://umdpl.info/index.php?id=1301039762
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повідомив, що на перевізників чинився тиск з боку влади, аби вони відмовилися від пе-
ревезення громадян на заплановану на 19 травня акцію протесту в Києві. Подібні сигнали 
надходили також з Хмельницького, Чернігова та інших міст.7

3. У Криму працівники міліції попередили організаторів та учасників сатиричного 
флеш-мобу «Здрастуйте, Василю Георгійовичу!» про адміністративну відповідальність за 
проведення акції. Міліція автономії вважає, що такі заходи можна проводити лише з доз-
волу міськради Сімферополя. «Організація, проведення та прийняття участі в даному заході 
будуть розглядатися як порушення чинного законодавства у сфері посягань на встановлений 
порядок управління», — заявило ГУ МВС України в АР Крим, попередивши, що санкція 
за цією статтею передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 грн. або адміністративний 
арешт на строк до 15 діб.8

4. 8 вересня представники Дніпропетровської міської організації «Батьківщина» зробили 
заяву про те, що в обласному управлінні ДАІ перевізникам не дають дозволу на виїзд до Киє-
ва. За словами керівника Дніпропетровської міської організації партії «Батьківщина» Мак-
сима Курячого, близько 20 перевізників до яких вони звернулися з проханням організувати 
виїзд до Києва, не змогли отримати дозвіл на виїзд з боку співробітників обласного ДАІ.9

3.2. надання Переваги Працівниками овс одній із сторін 

Під час Проведення мирних зібрань

Подібні порушення характерні при проведенні демонстрацій і контр-демонстрацій, пі-
кетувань та інших акцій громадської непокори, під час яких можливі випадки проведення 
в одному і тому ж місці акцій учасниками з різними ідеологічними поглядами. Доволі часто 
це використовується представниками провладних політичних сил задля унеможливлення 
проведення акцій представниками опозиції та іншими учасниками, хто бажає виступити 
з критикою дій або бездіяльності влади. Вимоги національного законодавства та міжнарод-
на практика у таких випадках обмежують примусові дії правоохоронців лише розділенням 
або ж розведенням опозиційних сторін. Проте працівники ОВС України, як правило, нехту-
ють цим обмеженням та часто надають перевагу провладним політичним силам, при цьому 
порушуючи права інших учасників мирних заходів. Це підтверджується рядом фактів, які 
мали місце у 2011 році.

Як приклад, 25 травня під час студентської акції протесту з вимогою відхилення мініс-
терського законопроекту «Про вищу освіту» міліція дала змогу розміститись «прихильни-
кам» законопроекту про вищу освіту ближче до Адміністрації Президента, витіснивши при 
цьому студентів в бік вулиці Інститутська.10

3.3. безПідставне ПриПинення Працівниками овс Проведення мирних зібрань 

та затримання його учасників

Цей вид порушень з боку працівників міліції останнім часом набув значного поширен-
ня. Активно поновлюється негативна практика складання «шаблонних» матеріалів відносно 
затриманих учасників мирних зібрань для притягнення їх до адміністративної відповідаль-
ності за ознаками ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі працівника міліції). Ця 
стаття була довгий час досить зручною у застосуванні, оскільки у судовій практиці провина 
легко доводиться через надання переваги показам саме працівників міліції.

7 http://umdpl.info/index.php?id=1305659268
8 http://www.umdpl.info/index.php?id=1313152982 
9 http://www.umdpl.info/index.php?id=1312788317 
10 http://dyvensvit.org/osvita/217-osvita-statti/3752-studentskyj-ruh-dvi-akciji--dva-sposoby-zhyttja
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Але 11 жовтня 2011 року Конституційний суд України визнав неконституційним поло-
ження закону «Про міліцію», яким їй надано право затримувати осіб, які виявили непокору 
законним вимогам правоохоронців, до розгляду справи в суді. Відповідне рішення11 було 
оприлюднено 13 жовтня на офіційному сайті суду. Водночас дуже рідкими є випадки притяг-
нення до відповідальності службових осіб за незаконне перешкоджання з їх боку проведенню 
зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 КК України) та за порушення порядку ор-
ганізації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 185-1 КупАП). 

Наведемо приклади незаконних затримань учасників зібрань.
1. Затримання активістки жіночого руху «FEMEN» Інни Шевченко, на центральній 

вулиці Києва — Хрещатику, де вона разом з іншими учасниками проводила мирну акцію 
з нагоди «Міжнародного дня обіймів», у ході якої учасники обіймали всіх бажаючих.12

2. 15 вересня кілька десятків бійців підрозділу «Беркут» зірвали проведення ярмарку 
«Спасибі жителям Донбасу» компанією Prostoprint через 5 хвилин після її початку на Май-
дані Незалежності в Києві. Організатори акції подали в КМДА заявку на проведення захо-
ду, і відповідний дозвіл було отримано. Проте через 5 хвилин після початку акції, на якій 
зібралося близько 200 осіб, кілька десятків співробітників «Беркута» оточили організаторів 
акції. При цьому організатор ярмарку і керівник компанії Денис Олейников опинився поза 
кільцем, в натовпі «глядачів» цього дійства, а всередині — співробітники його компанії 
і привезена на ярмарок продукція.13

3. В Донецькій області міліція затримала групу пенсіонерок, які перебували на шляху 
проїзду президента В. Януковича з донецького аеропорту до Макіївки і мали намір привер-
нути його увагу до своїх проблем власноручно виготовленим плакатом. У прес-службі До-
нецького міськвідділу міліції підтвердили: «Так, вони затримані і перебувають у Київському 
райвідділі. У них вилучено плакати образливого для президента змісту. Зараз складаєть-
ся протокол за частиною 185-1 «Кодексу України про адміністративні правопорушення». 
Що казати — цікава і оригінальна інтерпретація міліцією появи пенсіонерок на вулиці, як 
скоєння порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів 
і демонстрацій.14

4. 17 вересня в центрі Донецька міліція і невідомі люди в цивільному затримували учас-
ників акції, яку проводила організація «Патріот України» спільно з фанатами футбольних 
клубів. Після того як учасники акції пройшли близько 500 метрів назустріч їм вийшли 
співробітники міліції, які заявили, що ця політична акція «не була заявлена», та що її треба 
припинити, після чого затримали близько 10 осіб. Їх кілька годин протримали у Вороши-
ловському РВВС і відпустили. На сімох найбільш активних учасників акції було складено 
протоколи за ст.185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «Порушення 
порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій».15

5. 12 жовтня 2010 року з 11.30 до 12.40 у Львові громадська організація «Вартові закону» 
провела пікет перед прокуратурою з вимогою розслідування зловживань у сфері ЖКГ під 
гаслом «Геть корупцію з прокуратури!». 13 жовтня суд заборонив громадській організації 
«Вартові закону» проводити пікетування прокуратури щовівторка, починаючи з 19 жовтня 
2010 року. Під час проведення мирного зібрання не було зафіксовано порушень громадсь-
кого порядку, що підтверджується численними відеозаписами події. 

Незважаючи на це, працівники міліції вимагали припинити пікет та провести органі-
заторів до райвідділу міліції. Вони пояснювали свої вимоги тим, що організатори не мали 
дозволу на проведення мирного зібрання. 14 жовтня двоє організаторів пікету, Олексій 

11  http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/158601
12  http://www.vpg.org.ua/2011/01/blog-post_16.html
13  http://www.umdpl.info/index.php?id=1316165543
14 http://umdpl.info/index.php?id=1313742357
15 http://www.umdpl.info/index.php?id=1316420953
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Вєренцов та Ігор Танячкевич, були затримані міліцією, доставлені до суду, котрий засудив 
їх до трьох діб адміністративного арешту за злісну непокору законному розпорядженню 
міліції та порушення порядку організації мирного зібрання (статті 185 та 185-1 Кодексу 
про адміністративні правопорушення).1614 Юристи УГСПЛ підготували та подали заяву до 
Європейського суду про порушення статей 5 та 11 Європейської конвенції. Ця заява роз-
глядається Судом в пріоритетному порядку і вже в середині 2011 р. пройшла комунікацію. 
Можна очікувати позитивне для заявників рішення Суду вже у 2012 році.

3.4. бездіяльність Працівників міліції Під час сутичок, 

Що виникають між оПозиційними сторонами в ході мирних зібрань

Показовою була бездіяльність міліції 9 травня 2011 р. після офіційних заходів у районі 
пагорба Слави і Марсового поля, коли відбулися сутички між представниками «Свободи» 
та представниками «Русского единства» і «Родины». За даними ВО «Свобода», до лікарні 
потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р. н., прострелили ногу, іншому, 1988 р. н., було 
розбито голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.1715

Представники ВО «Свобода» під час мітингу «Комуністичної партії України», який 
проходив на Майдані Незалежності 7 листопада попри заборону Київського окружного 
адміністративного суду, розірвали червоний прапор. Це стало причиною бійки між «сво-
бодівцями» та комуністами. Під час ходи колони в бік Майдану Незалежності представники 
«Свободи» ще декілька разів намагались їх зупинити. Вони кидали різні предмети, яйця 
в бік колони комуністів.1816 Міліція жодним чином не відреагувала на такі дії з боку пред-
ставників «Свободи».

3.5. надмірне застосування сили і сПеціальних засобів 

Проти учасників мирних зібрань з боку Правоохоронних органів

Аналіз дій міліції дає підстави говорити, що застосування сили та спеціальних засобів 
проти учасників мирних зібрань з боку працівників ОВС не носить масового характеру. 
Здебільшого міліція намагається дотримуватись стратегії охорони громадського порядку 
та адекватної тактики реагування на прояви агресії. 

У той же час спостерігалися деякі випадки неналежного застосування працівниками 
міліції спецзасобів. Так, під час подій, що відбулися 24 серпня у центрі Києва, десятки учас-
ників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями 
спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу. Наступного дня, 25 серпня, у столичній 
міліції підтвердили той факт, що під час спроби прихильників опозиції прорвати міліцейсь-
кий кордон, хтось із бійців «Беркуту» застосував якийсь аерозоль. Проте, зі слів представ-
ника ГУМВС, не було відомо, який саме газ був застосований

22 вересня під час проведення акції протесту проти політики міністра освіти Дмитра 
Табачника на Софіївській площі у Києві між працівниками спецпідрозділу «Беркут» і учас-
никами мирного зібрання відбулись незначні сутички. В результаті були затримані четверо 
найбільш активних мітингувальників. Перед цим міліція оточила апаратуру, принесену ор-
ганізаторами акції, і не дозволяла її забрати.19

Особливо ця тема є актуальною у зв’язку з проведенням в Україні наступного року чем-
піонату «Євро-2012». Вона демонструє здатність правоохоронних органів забезпечити безпе-
ку громадян під час проведення чемпіонату, при цьому не порушуючи їх прав.

16 http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-349/
17 http://galinfo.com.ua/news/87455.html
18 http://ukr.obozrevatel.com/news/svobodivtsi-na-hreschatiku-pobilisya-z-komunistami.htm
19 http://www.umdpl.info/index.php?id=1316718183 
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Як відомо, в мережі Інтернет була поширена інформація з фотографіями події, в ході 
якої підрозділ «Беркут» здійснював затримання фанатів футбольного клубу «Таврія». Як роз-
повідають самі фанати, мало того, що після футболу їх цілу годину безпідставно тримали 
на стадіоні, та ще й безпідставно застосували до них фізичну силу. На виході із сектору їх 
оточили бійці «Беркута» і, зімкнувши кільце, нікого з нього не випускали. Після цього, 
з допомогою гумових кийків, погнали до воріт стадіону. Близько 50 чоловік обшукали і від-
правили у відділення міліції.

3.6. Переслідування учасників мирних зібрань Після того, як захід було Проведено

З метою зменшення активності громадян щодо участі в масових акціях, влада досить 
часто шукає привід для помсти учасникам акцій протестів після їх завершення.

Так, 19 травня у Києві відбулася Всеукраїнська громадянська акція протесту «Вперед». 
Після заходу координаційна рада зазначеної акції зробила заяву, що влада посилює тиск на 
активістів акції. Як наголошується у заяві, в Алчевську на координатора Всеукраїнської гро-
мадянської акції «Вперед», профспілкового активіста М.Олексюка посилився тиск контро-
люючих органів20. «Сам Олексюк неодноразово звертався до міської і обласної прокуратур зі 
скаргами на неправомірні дії контролюючих органів. Проте реакції з боку правоохоронних 
органів не було», — повідомив УНІАН21.

У Чернігові голові профспілки підприємців Чернігівщини, члену Координаційної ради 
«Вперед» О. Варнаковій погрожували порушенням проти неї кримінальних справ. У Кри-
вому Розі одразу після Весняного маршу протесту керівництво місцевої СЕС організувало 
позапланову перевірку на ринку, підприємці якого активно підтримували акції «Вперед», 
і спробувала закрити 10 магазинів, власниками яких «випадково» виявилися профспілкові 
активісти.

Подібні випадки мали місце й після маршу опозиції під час святкування Дня неза-
лежності в м. Києві. Після завершення мирних заходів слідчим відділом управління МВС 
в місті Києві було затримано двоє учасників акції (ст. 115 УПК — затримання слідчим 
підозрюваного у скоєнні злочину) й відносно них були порушені кримінальні справи за 
частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Відділ зв’язків з громадськістю оприлюднив наступне повідомлення з цього приводу:

«враховуючи те, що грубе порушення громадського порядку відбувалося за мотивами явної неповаги до сус-

пільства (некоректні гасла, заклики до невиконання вимог суду та ін.) і було пов’язане з опором представникам 

влади, які виконували обов’язки з охорони громадського порядку, відповідно до вищевказаної статті активістів 

можуть посадити на термін від двох до п’яти років.»22

4. рекомендації

1. Затвердити Наказом Міністра МВС та зареєструвати в Міністерстві юстиції «Ме-
тодичні рекомендації із забезпечення охорони правопорядку під час проведення масових 
заходів та акцій», розроблені спільно з представниками громадських організацій

2. Створювати комісії у МВС за участю представників громадськості для розслідування 
інцидентів під час мирних зібрань, що виникли за участю правоохоронних органів. Виснов-
ки цих комісій мають бути оприлюднені.

20 http://www.govpered.org.ua/index.php/news/109-tisknaativistivvpered
21 http://ukrainianweek.com.ua/News/23480
22 http://ura-inform.com/uk/politics/2011/08/30/protest
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3. Провести навчання працівників спеціальних підрозділів та патрульно-постової служ-
би правоохоронних органів з метою забезпечення ними громадського порядку при прове-
денні мирних зібрань, охороні учасників мирних зібрань, підстав і умов використання ними 
спеціальних засобів і фізичної сили, а також забезпечити незалежний контроль за реаліза-
цією їхніх повноважень під час проведення мирних зібрань.

4. Перекласти українською мовою рішення Європейського Суду з прав людини за стат-
тею 11 Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, що стосу-
ються свободи мирних зібрань, та передати ці переклади в усі окружні адміністративні суди, 
Вищий адміністративний суд та Верховний суд України.

5. Ураховуючи практику Європейського суду з прав людини, розробити навчальний 
курс і провести навчання суддів усіх окружних адміністративних судів щодо практики за-
стосування статті 11 Європейської конвенції з прав людини в судовій практиці щодо подань 
органів влади про заборону мирних зібрань.

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

7. Прийняти законопроект про проведення мирних зібрань, розроблений українськими 
правозахисними організаціями, в якому враховується практика Європейського суду з прав 
людини та позитивна практика демократичних країн.
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XI. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ)1

1. Загальний огляд

Ситуація зі свободою об’єднань поступово погіршується у порівнянні із попередніми 
роками. Це пов’язано із загальним погіршенням середовища для діяльності громадських 
організацій, зокрема, збільшення тиску з боку органів влади та зменшення можливостей 
співпраці з органами влади.

Загалом українське законодавство не відповідає міжнародним стандартам і в значній 
мірі необґрунтовано обмежує свободу об’єднань. Проте частково це згладжувалося позитив-
ною адміністративною практикою, котра не використовувала на повну усі законодавчі обме-
ження. Але слід відзначити й поступове погіршення практики останніми роками, зокрема, 
збільшення перевірок з боку легалізуючих органів, а також збільшення вимог при реєстрації 
чи перереєстрації громадських організацій, котрі не передбачені законодавством.

Громадянське суспільство перебуває в очікуванні нового законодавства для громадсь-
ких і благодійних організацій. Відповідні два проекти законів були на стадії прийняття 
протягом року2.

1 листопада 2010 року розроблений громадськими експертами проект закону «Про 
громадські організації» № 7262-1 був поданий до Верховної Ради України народними де-
путатами Юрієм Мірошниченко (Партія регіонів), Сергієм Подгорним (БЮТ), Андрієм 
Шевченком (БЮТ), Юрієм Литвином (Блок Литвина), Олесею Оробець (Блок «Наша Ук-
раїна-Народна самооборона»), Андрієм Пінчуком (Партія регіонів)3. Першим результатом 
громадської кампанії на його підтримку стало прийняття законопроекту у першому читанні 
17 травня 2011 року. Цей проект закону4:

— розширює цілі створення громадських організацій;
— розширює коло учасників громадських організацій;
— спрощує процедури реєстрації та внесення змін до статутів громадських організацій;
— надає право самостійно визначати територію своєї діяльності;
— знімає обмеження щодо видів діяльності громадських організацій.
Проте підготовка законопроекту до другого читання постійно затягувалася. Причина 

криється у робочій групі парламентського Комітету з питань державного будівництва та міс-
цевого самоврядування, робота якої над законопроектом досі не дала результату. Показово, 

1 Підготовлено Володимиром Яворським, членом Правління УГСПЛ. У розділі також використані матеріа-
ли та коментарі Тетяни Яцків, Центр громадської адвокатури (м. Львів).

2 Дивіться більше про кампанію щодо прийняття нового закону на сайті: www.gromzakon.org.ua/ 
3 Дивіться проект закону тут: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=38911 
4 Дивіться більш докладно: Лакмусові папірці європейської інтеграції: новий закон про громадські органі-

зації, «Дзеркало тижня. Україна» № 17, 13 травня 2011, http://dt.ua/POLITICS/lakmusovi_papirtsi_evropey-
skoyi_integratsiyi_noviy_zakon_pro_gromadski_organizatsiyi-80950.html.
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що за півтора місяці роботи з 18 статей законопроекту робоча група спромоглася розглянути 
лише п’ять, при цьому повністю змінивши їхнє формулювання.5

Очевидно, що залишається можливість спотворити текст законопроекту й прийняти 
його в редакції, що не відповідатиме інтересам громадянського суспільства.6 Проте цілком 
можливий й інший сценарій розвитку ситуації у позитивний бік.

2. створення об’єднань

Існує багато перешкод для створення об’єднань, зокрема, громадських організацій. Си-
туація погіршується не тільки окремими нормами закону про об’єднання громадян, що 
порушують міжнародні стандарти, але й відсутністю визначення чітких підстав для відмови 
у реєстрації. Загалом, процедура реєстрації є недостатньо чіткою, що дозволяє органу ле-
галізації безпідставно не реєструвати об’єднання громадян чи затягувати таку реєстрацію на 
багато місяців.

Офіційна статистика по країні відмов у реєстрації відсутня. Але відмов за різними оцін-
ками експертів достатньо багато. На практиці найчастіше вам повернуть документи на до-
опрацювання без надання рішення про відмову, що зменшує кількість відмов у реєстрації, 
проте по суті суперечить законодавству.

Наявною є статистика тільки щодо діяльності Державної реєстраційної служби (раніше 
ці функції виконував Мін’юст). За даними цієї служби за 2011 рік було7:

— зареєстровано: 81 громадську організацію (62 всеукраїнські громадські організації, 
19 міжнародних громадських організацій); 11 політичних партій; 28 благодійних ор-
ганізацій (12 всеукраїнських благодійних організацій, 16 міжнародних благодійних 
організацій); 3 структурні осередки громадських (неурядових) організацій зарубіж-
них держав в Україні; 15 символік громадських об’єднань;

— легалізовано шляхом повідомлення про заснування 20 об’єднань громадян;
— скасовано записів про реєстрацію 5 об’єднань громадян;
— зареєстровано (взято до відома) зміни до статутних документів 164 організацій;
— відмовлено: 42 організаціям у легалізації/реєстрації; 39 — у реєстрації змін. 
Як видно лише з цієї статистики, у понад 40% випадків надається офіційна відмова у 

реєстрації чи легалізації, а якщо врахувати кількість неформальних відмов через «повернен-
ня документів на доопрацювання», то цифра буде значно більшою. Також цілком логічно 
припустити, що такі дані центрального легалізуючого органу є значно кращими від даних 
на місцях, де відсоток реєстрації є значно більшим.

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий рух «ФЕМЕН» повідомила Державну 
реєстраційну службу про своє заснування шляхом письмового повідомлення. 12 вересня 
2011 року Державна реєстраційна служба відмовила у реєстрації, хоча законодавство не пе-
редбачає підстав та навіть теоретичної можливості відмови у реєстрації громадської органі-
зації, що реєструється шляхом повідомлення. За законом їх мали зареєструвати і у випадку 
наявності підстав звернутися до суду про заборону їхньої діяльності. Але не менш дивною 
стало обґрунтування цього рішення. Цитуючи частину першу статті 36 та частину третю 
статті 24 Конституції України, держреєстратор зазначив, що «…мета діяльності Об’єднання 
в частині об’єднання жінок у захисті своїх прав і в боротьбі проти дискримінації жінки в сус-
пільстві, може сприйматися як така, що закликає до порушення громадського порядку або прав 

5 «Ухвалення закону «Про громадські організації» в цьому році може бути зірвано», www.gromzakon.org.ua/
6 Громадськість закликає владу не спотворювати законопроект про громадські організації, 24-09-2011, Теле-

критика, http://www.telekritika.ua/news/2011-09-24/65991 
7 Дивіться: Підсумки діяльності Державної реєстраційної служби України за 2011 рік, http://www.drsu.gov.ua/ 

show/1625 
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і свобод інших людей». Така відмова є достатньо абсурдною, щоби її коментувати, але вона 
показує, з наскільки незаконними вимогами може зустрітися людина при реєстрації своєї 
громадської організації. При цьому, таку відповідь надав центральний орган з легалізації, 
що загалом формує адміністративну практику з цього питання.

Наведемо й інший достатньо характерний приклад із реєстрацією Полтавської мо-
лодіжної громадської організації «Молодіжне громадське об’єднання «Наш шлях». 22 лип-
ня 2011 року їй було відмовлено у реєстрації Головним управлінням юстиції у Полтавській 
області, оскільки організація не завірила заяву про реєстрацію нотаріально, а також поло-
ження її статуту начебто не відповідали законодавству. Зокрема, було вказано, що:

— статут містить положення, що організація є юридичною особою, хоча вона такою 
стає з моменту реєстрації (виключно текстуальна несуттєва розбіжність);

— мета щодо здійснення благодійної та наукової діяльності не узгоджувалася із зако-
нами про благодійництво та благодійні організації та про наукову й науково-тех-
нічну діяльність (тобто, на думку реєстратора, громадська організація не має права 
займатися цими видами діяльності, що є більш ніж суперечливим);

— не враховано вимоги ч. 2 та ч.4 статті 98 Цивільного кодексу щодо скликання 
загальних зборів та ліквідацію об’єднання (загалом, достатньо дивними є вимоги 
щодо дублювання тих чи інших норм законодавства у статуті, оскільки статут не 
суперечив цим нормам).

4 жовтня 2011 року цій організації було повторно відмовлено у реєстрації, при чому 
перелік нових недоліків тих же самих установчих документів виріс втричі. Так, реєстратор 
вважав, що організація не має права брати участь в охороні пам’яток історії, археології, 
культури, оскільки це суперечить законодавству. Але найбільш дивовижною стала наступна 
підстава для відмови:

«п. 2.4.4. щодо проведення виставок, ярмарок не відповідає розподілу «суб’єкти виставкової діяльності» концепції 

розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженою Постановою кму від 22.08.2007 року № 1065, оскіль-

ки організаторами виставок і ярмарок є центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також суб’єкти господа-

рювання всіх форм власності, основна діяльність яких пов’язана з організацією і проведенням виставок».

Очевидно, що усі перелічені підстави для відмови у реєстрації об’єднання суперечать 
міжнародним стандартам та й навіть не цілком узгоджуються з національним законодавс-
твом. Проте такі безпідставні відмови є масовим явищем.

Також багато проблем створено на стадії внесення змін до статутних документів гро-
мадської організації чи простої зміни керівника організації. Фактично, при цій процедурі 
Мін’юст проводить повну перевірку організації, що суперечить законодавству. Ось один із 
таких прикладів.8

ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування» 3 вересня 2010 року по-
дала документи до органу легалізації - Міністерства юстиції - щодо внесення змін до ві-
домостей про керівництво центральних статутних органів організації. 25 жовтня 2010 року 
Міністерством юстиції наказом № 2615/5 було відмовлено у взятті до відома цих змін.

Процедура «взяття до відома інформації про зміну керівних органів об’єднання гро-
мадян» та виконання такого обов’язку громадськими організаціями передбачені Наказом 
Міністерства юстиції. Ним же передбачено здійснення «правової експертизи» документів. 
Звернення до Міністерства є передумовою звернення до державного реєстратора щодо вне-
сення цих змін в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців9. 
Хоча ні Закон «Про об’єднання громадян», ні Закон «Про державну реєстрацію юридичних 

8 Інформацію та її аналіз надано Тетяною Яцків, Центр громадської адвокатури (м. Львів).
9 Відповідно до Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, 

Наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2007 р. № 23/74/5 «Про затвердження Регламенту передачі 
Міністерством юстиції та його територіальними органами даних про юридичних осіб».
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осіб та фізичних осіб-підприємців», а також Постанова КМУ № 140 від 26.02.1993 р. «Про 
затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян» не передбачають 
попередніх звернень до органів легалізації при внесенні в реєстр інформації про керівника. Харак-
терно, що для підприємницьких організацій процедура є значно простіша.

Незважаючи на незаконну, взагалі кажучи, подібну процедуру, розглянемо цей випа-
док далі. У правовому висновку Мін’юсту вказується, що правовою експертизою встанов-
лено, що подані Асоціацією документи не відповідають вимогам законодавства. У тому 
числі, «поданий до Мін’юсту витяг з протоколу засідання Генеральної асамблеї Асоціації 
від 03.09.2010 р. не відповідає вимогам частини другої статті 19 Закону «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Як вказується у висновку, за-
явники мали подати примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення упов-
новаженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завіре-
ну в установленому порядку копію розпорядчого документа про їхнє призначення. Також 
вказується, що документи засвідчені С., як Головою Секретаріату Асоціації, проте оскільки 
інформації до Міністерства про зміну Голови Секретаріату не надходило, це суперечить за-
конодавству. Зазначається, що за матеріалами реєстраційної справи Асоціації відповідно до 
рішення правління від 17.01.2009 р. Головою Секретаріату є М. Ще однією підставою для 
відмови у взятті до відома інформації про зміну керівника стало те, що «до Міністерства юс-
тиції України не подано документів, що підтверджують дотримання норм статуту Асоціації, 
зокрема, протокол засідання Правління Асоціації, на якому приймались рішення відповідно 
до пункту 5.2.3.1. статуту Асоціації», також вказується, що це «унеможливлює здійснення 
на підставі статті 25 Закону «Про об’єднання громадян» контролю за дотриманням статуту 
Асоціації».

Відмова ілюструє, що при взятті до відома інформації про зміну керівних органів чи 
реєстрації внесених змін до установчих документів органи легалізації наділені можливістю 
вимагати будь-які документи щодо діяльності організації, та фактично подати «повний па-
кет для реєстрації». Очевидно, що орган легалізації загалом не вправі визначати законність 
чи незаконність рішень об’єднання громадян.

Законом «Про об’єднання громадян», Постановою КМУ «Про затвердження Положен-
ня про порядок легалізації об’єднань громадян» не передбачено при поданні документів щодо 
реєстрації інформації про нового керівника обов’язку громадських організацій подавати доку-
менти про внутрішню статутну діяльність, наприклад, протоколи засідань органів управління 
(окрім протоколів загальних зборів (конференції, з’їзду), коли це стосується зміни статуту чи 
зміни керівника), що фіксують зміни тих чи інших членів органів управління. Також органи ле-
галізації не наділені повноваженнями при взятті до відома інформації про зміну керівника 
вимагати рішення інших органів управління громадської організації, додаткові документи, 
окрім тих, які передбачені для вчинення реєстраційної дії щодо зміни керівника.

Відповідно до статті 25 Закону «Про об’єднання громадян», на яку посилаються у пра-
вовому висновку, органи, що проводять легалізацію об’єднань громадян, здійснюють конт-
роль за додержанням ними положень статуту, представники цих органів мають право бути 
присутніми на заходах, що проводяться об’єднаннями громадян, вимагати необхідні доку-
менти, одержувати пояснення. В статті Закону не вказується, що такий контроль органи 
легалізації вправі чи повинні здійснювати при тому, коли подаються документи про зміну 
керівника, тим паче така процедура взагалі не передбачена цим Законом «Про об’єднання 
громадян». Не передбачено й іншими законодавчими актами, що при вчиненні цих дій ор-
гани влади проводять перевірку діяльності організації чи мають право вимагати додаткові 
документи.

Фактично практика стала такою, що при вчиненні дій щодо взяття до відома інформа-
ції про зміну керівника, присутнє право вимагати інші додаткові документи про діяльність 
громадської організації, які не передбачені нормами чинного законодавства, чи розпочи-
нати перевірку діяльності організації. Однак, така адміністративна практика є втручанням 
у внутрішні питання громадської організації, що є порушенням Європейської конвенції про 
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захист прав людини. Не кажучи вже про те, що ця практика в принципі суперечить законам 
України.

3. тиск на органіЗації, їхніх лідерів та членів

З 2010 року значно зросла кількість випадків тиску чи переслідування громадських 
організацій чи їхніх керівників. За нашими даними інформація про такі дії органів влади 
надходила щодо Фундації регіональних ініціатив, Української асоціації студентського само-
врядування, ВМГО «Демократичний альянс», Центру правового захисту одеситів, громад-
ської організації «КЛАС», Незалежної студентської профспілки «Пряма дія», ВО «Тризуб», 
ВО «Свобода», Меджлісу кримськотатарського народу та інших10.

У вересні 2011 року Голови райдержадміністрацій, Голови міст, селищні та сільські 
голови отримали листи з облдержадміністрацій із «дорученням» терміново почати здійс-
нювати моніторинг суспільної діяльності громадських організацій. Як зазначалось в «до-
рученнях»:

«зважаючи на зростання суспільно-політичної активності в регіоні появу громадсько-політичних новоутво-

рень, що ставлять за мету проведення провокативної політичної діяльності, прошу звернути особливу увагу 

на оперативність інформування управління про заплановані та проведені у районах та містах області заходи із 

соціально-політичних питань.

терміново посилити роботу з органами місцевого самоврядування на предмет моніторингу подання громад-

сько-політичними об’єднаннями та окремими громадянами заяв (повідомлень) про заплановане проведення 

акцій протесту, мітингів, зборів громадян, розповсюдження друкованої продукції.

Посилити відслідковування статутної діяльності осередків політичних партій та громадських організацій, які 

мають політичний ухил (збори, конференції).

невідкладно інформувати управління про заплановане проведення, хід та результати вказаних заходів.

довідка повинна містити не загальні фрази, а вичерпну інформацію про хід та результати заходу: прізвища 

та посади організаторів, кількість та категорії учасників, гасла, прапори, список виступаючих та основні тези 

виступів, оцінка діяльності влади, реакція місцевої влади (хто з керівників місцевих органів влади зустрівся 

з учасниками акції, що вирішили), результати (резолюція учасників акції, направлені листи до керівництва дер-

жави, області), заплановані подальші дії, участь в акції народних депутатів, лідерів обласного рівня.

уся розповсюджувана друкована продукція агітаційного та політичного змісту сканується та невідкладно пе-

редається в управління в електронному форматі».

Така увага з боку органів влади може розцінюватися, звісно, по різному, але «відстежен-
ня статутної діяльності» на практиці часто призводить до тиску на громадську організацію, 
діяльність якої не подобається владі. Насправді мова йде про збір інформації про організації 
та активістів, котрі проводять діяльність, що не підтримує дії уряду. Після цього у таких 
активістів чи організацій часто виникають проблеми з правоохоронними чи легалізуючими 
органами, керівництвом підприємства чи ВНЗ тощо.

10 Дивіться окремо більш докладно інформацію: Проміжний звіт УГСПЛ «Переслідування громадянського 
суспільства в Україні в 2011 році», http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1321888005. 
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Нижче наведемо окремі випадки тиску та переслідувань.

3.1. «сПрава демократичного альянсу»

12 червня 2010 року співробітник СБУ, який представився старшим лейтенантом Юрієм 
Скрилем, без попереднього офіційного запрошення провів зустріч з головою Миколаївсько-
го обласного осередку ВМГО «Демократичний Альянс» Юлією Гречкою, на якій розпитував 
про діяльність організації та безпосередньо про акцію «Вихід з демократії: Пароль 2450» та 
з’ясовував можливість подальшої співпраці.

15 червня 2010 року представники СБУ (представився як Олександр Рибалка) та МВС 
провели зустріч із організатором акції «Вихід з демократії: Пароль 2450» у м. Черкасах, 
головою Черкаського обласного осередку організації Таїсією Плахутою. Співробітники пра-
воохоронних органів передзвонили й попросили активістку Демократичного Альянсу спус-
титися у двір будинку, де й відбулася зустріч.

У кінці липня 2010 року голова Чернігівського обласного осередку Ігор Андрійченко 
отримав телефонний дзвінок із пропозицією про зустріч від співробітника СБУ. Активіст 
Демократичного Альянсу попросив надіслати йому офіційне запрошення. Тоді, чоловік, 
який представився працівником СБУ, поставив декілька запитань про діяльність осередку, 
в тому числі про кількість членів, що стоять на обліку.

21 вересня 2010 року співробітник СБУ, який представився Євгеном Володимировичем, 
подзвонив на домашній телефон попереднього керівництва Черкаського обласного осеред-
ку Демократичного Альянсу та провів неофіційну зустріч з Віталієм Луциком, який входив 
до попереднього складу Правління місцевої організації Демократичного Альянсу у Черка-
сах. Саме його домашня адреса до сьогодні зазначена в якості юридичної в реєстраційних 
даних осередку. На зустрічі представник СБУ намагався отримати інформацію щодо джерел 
фінансування організації як на місцевому, так і центральному рівні.

5 листопада у Харкові співробітник СБУ провів неофіційну зустріч із активістом «Де-
мократичного Альянсу». Працівник СБУ цікавився діяльністю обласного осередку організа-
ції та детально розпитував про його керівництво. Ще одна подібного характеру зустріч була 
зафіксована 6 березня 2011 року.

СБУ повідомила громадську організацію «Демократичний Альянс» про те, що зустрічі 
з її активістами відбувались «виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та Законами України».

3.2. «сПрава андрія Федосова»

У 2009-2010 роках Кримська республіканська організація Всеукраїнської організації ін-
валідів та споживачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР», керівником якої є Андрій Федо-
сов, провела моніторинг дотримання прав інвалідів та споживачів психіатричної допомоги 
в шістьох державних психіатричних лікарнях Криму. В результаті моніторингу були вияв-
лені серйозні порушення прав людини. У квітні 2010 року Андрій Федосов оприлюднив 
інформацію на своїй сторінці Фейсбук про намір подати заяву прокурору про умови існу-
вання хворих в трьох психіатричних закладах, які він відвідав на минулому тижні. Після 
цього почав отримувати телефонні дзвінки з погрозами. 

Зокрема, за словами правозахисника, 25 квітня 2010 року він отримав два телефонні 
дзвінки. Чоловік, який представився Ніколаєм Васільєвічем, але не повідомив свого пріз-
вища, попередив, щоб він не подавав заяву. В іншому випадку, за його словами, здоров’я 
Андрія Федосова може бути під загрозою. За даним фактом правозахисник повідомив про-
курора про погрози та виїхав з Криму у цілях безпеки.

У травні 2010 року на нього напали невідомі та побили. Міліція відмовилася зареєстру-
вати його заяву та не вжила ніяких дій для розслідування злочину. 

У липні 2010 року його було затримано на день у зв’язку зі злочином, ймовірно скоє-
ним 10 років тому. Таким чином, на момент його скоєння самому Андрію Федосову було 
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15 років. 20 вересня 2010 року з нього було знято обвинувачення у зв’язку із доведенням 
факту перебування його на момент скоєння злочину у закритій дитячій лікарні.

8 жовтня 2010 року начальник Євпаторійського МВ МУ МВС України в АР Крим 
О. Осадчий надіслав вимогу Голові Всеукраїнської громадської організації інвалідів-користу-
вачів психіатричної допомоги „ЮЗЕР» Руслану Імерелі надіслати йому копії фінансових та 
бухгалтерських документів організації, а також документацію по проекту, що виконувався 
цією організацією. Даний запит був зроблений з метою перевірки цілей використання кош-
тів за проектом моніторингу порушень прав людини в психіатричних закладах АР Крим.

У листопаді 2010 року у Андрія Федосова різко погіршився стан здоров’я. Його офіцій-
ний діагноз: «Мієлопатія та в’ялий парез нижніх кінцівок». Андрій Федосов не відчував ніг 
і був прикутий до ліжка.

Восени 2011 року на Андрія Федосова був вчинений повторний напад та побиття. На-
лежного розслідування цього випадку не відбулося й міліція відмовила у порушенні кримі-
нальної справи.

Вимушений переховуватися від нападників, він переїхав за кордон, де у січні 2012 року 
отримав статус біженця.

3.3. «сПрава юрія косарева»

Ввечері 22 травня 2011 року у селі Волнухіно подружжя Косаревих разом із знайомими 
Сергієм Ігнатьєвим та його дружиною Іриною смажили шашлики у подвір’ї будинку, який 
належав Юрію Косареву, члену громадської організації «Луганська правозахисна група».

До цього у рамках своєї діяльності 5 травня 2011 року Юрій Косарев написав скарги 
у різні інстанції про порушення в трудового та екологічного законодавства ВАТ «Успенсь-
кий кар’єр».

До будинку під’їхав джип чорного кольору (номера ВВ 1122 ВХ), із якого вийшло троє 
чоловіків. Після розмови з ними Юрій Косарев повідомив, що приїжджали керівники 
ВАТ «Успенський кар’єр», які вимагали припинення його діяльності («мутить робочих») 
та погрожували йому неприємностями.

Через деякий час до будинку під’їхали дві машини: попередній джип та білі «Жигулі», 
із яких вийшли троє чоловіків у міліцейській формі. Дружина Юрія, Ірина Косарева ствер-
джує, що один із них, підходячи до них, тримав пістолет у витягнутій руці. 

«Вони хотіли забрати Юру, але він не погоджувався, вимагав повістку, адже на наступ-
ний день, 23 травня вранці мало бути розслідування у Лутугінській прокуратурі за матеріа-
лами про незаконну діяльність «Успенського кар’єра». Юрій пропонував зустрітися вранці 
і все з’ясувати в Лутугіно. Потім один із міліціонерів сказав по телефону: «Может валить его 
нах?», — повідомила Ірина Косарева. Ця сцена була знята на відео та виставлена на сайті 
«Lugansk. Медіа стиль».

Потім міліціонери повалили Ю. Косарева, надягли на цього наручники та почали 
бити його ногами. У побитті приймали участь чоловіки із джипу (Гапоненко Олександр 
Олександрович та його охоронець Андрієвський Н.В.). На захист Ю. Косарєва вступив 
С. Ігнатов.

Із матеріалів заяви Ю. Косарева до Європейського суду з прав людини: «Вони відмо-
вились показати документи, я повідомив їх, що в разі відмови надати документи, підтвер-
джуючі те, що вони є працівниками міліції, і мають відповідне розпорядження суду, я маю 
право відповідно до існуючого законодавства не пустити їх на територію своєї власності та 
оборонятись в разі їх незаконного проникнення. Замість цього вони вдерлись на територію 
моєї приватної власності, повалили мене на землю, наділи наручники і почали лупцювати 
руками та ногами».

Юрій Косарев, Сергій Ігнатов та його дружина Ірина були затримані та відвезені до Лу-
тугінської прокуратури, Ірина Косарева втекла. По поверненні до Луганська вона написала 
заяву в Луганську обласну прокуратуру.
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Зі скарги до прокуратури свідка Ірини Бімбат: «Мене привезли до Лутугінської проку-
ратури. Потім мене, Косарева, Ігнатова, працівників міліції Мельникова та ще двох пра-
цівників міліції повезли на медичне обстеження до Лутугінської міської лікарні. Там я по-
бачила Юрія Косарева. На його обличчі були видимі пошкодження: крововиливи, шишки. 
Він скаржився на біль у ділянці ребер. Я не бачила видимих травм чи ушкоджень у людей 
у міліцейській формі. Я почула, як один із міліціонерів дорікнув товаришу — у нього під 
час експертизи у крові був виявлений алкоголь. Потім цього працівника міліції виключили 
із списку потерпілих, яких нібито побили Ігнатов та Косарев».

Зі звернення Сергія Ігнатова до Європейського суду з прав людини: «Мене без моєї зго-
ди відвезли в Лутугінський районний відділ внутрішніх справ УМВС України в Луганській 
області. Косарев Юрій декілька раз визивав швидку допомогу. На ньому були видимі сліди 
побоїв, він скаржився на те, що в нього болить голова та зламані ребра». Юрій Косарев 
стверджує, що медичних працівників до нього не пустили. За його словами, міліціонери 
боялися, що на його тілі залишилися сліди побоїв.

22 травня 2011 року до Лутугінського РВ МВС України надійшли три виклики зі скарга-
ми на хуліганські дії зі сторони Юрія Косарева. Проти нього було порушено дві кримінальні 
справи за статтею 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та статтею 345 (погроза 
або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Начальник Центру громадських зв’язків УМВД України у Луганській області Тетяна 
Погукай офіційно заявила, що Юрій Косарев умисно виставив той фрагмент відео, який 
був йому вигідний. «Чому на цьому відео не показано, як він та його друзі накинулися на 
співробітників міліції та били їх?». Також Тетяна Погукай припустила, що Юрій Косарев 
накинувся на співробітників міліції у зв’язку з тим, що знаходився у нетверезому стані. 
«Він сам спровокував конфлікт. Навіть на його відео це видно, — там, де він з лопатою 
стоїть», — вважає вона.

У відповіді № 6/6-2984 від 21 червня 2011 року за підписом Ю.С. Казанського, за-
ступника начальника департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ 
України, на звернення Д. Снегірьова, президента БФ «Підтримки українських ініціатив», 
зазначено, що: «…Відомості, викладені на сайті «Lugansk. Медіа стиль» у матеріалі «Мо-
жет валить его нах?» Луганскую милицию обвиняют в исполнении бандитского «заказа» 
знайшли своє часткове підтвердження у частині грубої та нетактовної поведінки з боку ок-
ремих працівників міліції Лутугинського РВ під час спілкування з Косаревим Ю.М., за що 
їх притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Матеріали перевірки направлено до Про-
куратури Лутугинського району для прийняття рішення відповідно до вимог законодавства 
України». Водночас у відповіді зазначається, що в ході проведеної перевірки встановлено, 
що Юрій Косарев погрожував Н.В. Андрієвському фізичною розправою. Відповідно до до-
кументу Ю. Косарев та С. Ігнатов: «здійснили спротив та нанесли легкі та середньої тяж-
кості тілесні ушкодження» співробітникам міліції. У відповіді названі прізвища не трьох, 
а двох співробітників міліції, — Потапіна О.Г. та Мельникова О.С.» 

Ірина Імбат повідомила про тиск на неї, як на свідка. «Мене допитував слідчий про-
куратури Мельник С.В. Він сказав, що йому власник каменоломні дав 3 тис. доларів за те, 
що він посадить Косарева. І якщо я не скажу, що Косарев напав на міліціонерів, він і мене 
посадить на п’ять років за напад на міліціонерів».

9 червня у Лутугінському суді відбулися попередні слухання по справі Юрія Косарева 
та Сергія Ігнатова, на яких було винесено обвинувальний вирок. На момент проведення 
попереднього слухання обоє звинувачених знаходилися у лікарні СІЗО (Ю. Косарев після 
виснаження в результаті голодовки, С. Ігнатову зробили операцію). На засідання не пус-
тили офіційних спостерігачів від «Луганської правозахисної групи» — помічника депутата 
Анатолія Ягоферова Андрія Василенка і правозахисницю Ірину Олейникову. 

За словами Ірини Косаревої, до кабінету судді зайшли співробітники Лутугінського РВ 
МВС України О. Мельников та О. Потапін. Потім до судді зайшов представник Лутугінської 
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прокуратури. Офіційні спостерігачі чекали початку судового засідання декілька годин. Згодом 
суддя Василій Шпичко повідомив їх, що слухання вже пройшло та постанова винесена.

Обвинувачені під час слухання справи планували подати клопотання про зміну за-
побіжного заходу та про залучення до справи нових свідків, але не мали такої можливості 
з огляду на проведення слухань у їх відсутність. Ірина Косарева подала скаргу на суддю.

Луганська обласна прокуратура у своїй відповіді на інформаційний запит стверджує, що 
за результатами розслідування прокурором затверджений обвинувальний вирок Ю. Косаре-
ву та С. Ігнатову та справа направлена до суду для розгляду по суті. У той же час у відповіді 
зазначено, що після розгляду заяви Ю. Косарева про побиття його робітниками міліції, 
Лутугінський відділ МВС та прокуратура відмовили йому у порушення кримінальної справи 
проти міліціонерів.

Ю. Косарев та С. Ігнатьєв подали заяви до Європейського суду з прав людини.

4. тимчасова Заборона видів діяльності та ліквідація об’єднань

Мін’юст продовжив подання судових позовів щодо ліквідації політичних партій.
24 листопада Мін’юст повідомив про анулювання свідоцтв про реєстрацію Партії Ра-

дикального Прориву, Політичної партії «Прагматичний вибір», Партії Мусульман України, 
Зеленої партії України та Партії розбудови, Партії правозахисту. Це було зроблено на під-
ставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. Свідоцтва анульовано з-за 
того, що указані партії не висували своїх кандидатів на пост Президента України у 2004, 
2010 роках, кандидатів у народні депутати України на чергових виборах до Верховної Ради 
України у 2002, 2006 роках та на позачергових виборах у 2007 році. Стаття 24 Закону «Про 
політичні партії в Україні» визначає, що у разі невисування політичною партією своїх кан-
дидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом 
десяти років, орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням 
про анулювання реєстраційного свідоцтва11. Однак такі підстави для ліквідації є достатньо 
сумнівними з точки зору міжнародних стандартів та статті 11 Європейської Конвенції про 
захист прав людини.

Також у 2011 році продовжився розгляд чи не єдиної справи про заборону діяльності 
громадської організації.

9 листопада Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу проку-
ратури Харківської області щодо позову про примусову ліквідацію громадської організації 
«Євразійська спілка молоді». Нагадаємо, Харківський окружний адміністративний суд рі-
шенням від 6 листопада 2008 р. постановив ліквідувати ГО «ЄСМ». Організація подала апе-
ляційну скаргу. Харківський апеляційний адміністративний суд 6 липня 2009 року скасував 
рішення про ліквідацію та прийняв рішення про відмову в задоволенні позову. Рішення 
поки що недоступне в реєстрі, але раніше цей процес був ініційований за формальними 
ознаками, зокрема, не перебування за офіційним місцем реєстрації організації, а також 
порушення територіального статусу організації. Зокрема, організацію звинувачували в тому, 
що, будучи зареєстрованою у Харківській області, вона здійснювала пікет СБУ, а також 
в тому, що під час дії тимчасової заборони організації вона фактично провела декілька своїх 
акцій.12 Усі ці підстави розпуску організації не відповідають Європейській конвенції про 
захист прав людини.

11 Анульовано свідоцтва п’яти партій, Прес-служба Міністерства юстиції України, 24.11.2011, http://www.
minjust.gov.ua/0/news/37660. 

12 Більше про цю справу дивіться в доповіді «Права людини в Україні — 2009–2010» та «Права людини 
в Україні — 2008».
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5. рекомендації

1. Змінити чинний закон «Про об’єднання громадян», прийнявши закон «Про гро-
мадські організації», що повинен відповідати вимогам Європейської конвенції про права 
людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Рекомендації Комі-
тету Міністрів держав-членів Ради Європи «Про правовий статус неурядових організацій 
в Європі» (СМ/Rec(2007)14).

2. Виключити статтю 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення, що встанов-
лює відповідальність за керівництво чи участь у незареєстрованих об’єднаннях громадян.

3. Внести зміни до закону про видавничу діяльність з метою дозволити неприбутковим 
організаціям, а не тільки підприємствам, засновувати видавництва й здійснювати видавничу 
діяльність.

4. Привести у відповідність до європейських стандартів адміністративну практику Реєст-
раційної служби України та інших легалізуючих органів влади щодо легалізації об’єднань 
громадян.

5. Ретельно розслідувати випадки переслідувань громадських активістів та об’єднань 
громадян.
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XII. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ  
ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ1

1. Загальний огляд

Не зважаючи на те, що свобода пересування та вибору місця проживання забезпечуєть-
ся на практиці, ситуація з її дотриманням незначно погіршилася в 2011 році.

Продовжилася негативна тенденція масового запровадження органами місцевого само-
врядування комендантської години для неповнолітніх. 

Великою проблемою залишаються значні терміни розслідування кримінальних справ, що 
у випадку застосування до особи запобіжного заходу у вигляді «підписки про невиїзд» час-
то становить порушення свободи пересування. Україна не виконала загальні заходи рішень 
Європейського суду з прав людини щодо цієї проблеми у справах Нікіфоренко проти України 
(заява № 14613/03), Похальчук проти України (заява № �193/02) та Меріт проти України. Нія-
ких змін до законодавства чи впливу на практику органів слідства здійснено не було.

Нова проблема проявилася у рішенні Європейського суду з прав людини Джаксибер-
генов проти України (заява № 12343/10) від 20 червня 2011 року. Суд визнав порушення 
Україною свободи пересування, що включає право залишати будь-яку країну у будь-який 
час (стаття 2 Протоколу № 4 Конвенції про захист прав людини). У цій справі заявник 
був затриманий для екстрадиції на підставі статті 98-2 КПК, проте щодо нього насправді 
в Україні не було відкрито жодної кримінальної справи. Він був затриманий за відкритою 
кримінальною справою в Казахстані. За рішенням Генеральної прокуратури йому був за-
боронений виїзд з України 15 лютого 2010 року, проте такі дії прокуратури не були перед-
бачені законом, а отже, втручання в право відбулося не «у відповідності до закону». Лише 
17 червня 2010 року були внесені зміни в законодавстві, котрі дозволяли затримувати особу 
у зв’язку із розслідуванням кримінальної справи в іншій країні.

Окремою проблемою є необґрунтоване обмеження свободи пересування осіб, що звіль-
нилися з місць позбавлення волі й за якими встановлений адміністративний нагляд. У ми-
нулій Доповіді за 2009–2010 роки ми докладно зупинялися на цій проблемі.

Є проблеми з видачею паспортів — як внутрішніх, так і для виїзду за кордон, що обме-
жує свободу пересування.

Практика видачі закордонних паспортів залишається незадовільною: вона надто довга 
в часі, вимагає подолання багатьох бюрократичних процедур, є дорогою та недоступною для 
багатьох громадян. Процедура видачі паспортів залишається неузгодженою, що породжує 
численну кількість зловживань та корупцію в цій сфері. Наприклад, численними є прикла-
ди вимагання документів, не передбачених законодавством (до прикладу, страхових полісів) 

1 Підготовлено Володимиром Яворським, виконавчим директором УГСПЛ.
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чи сплати за послуги, котрі не передбачено законодавством (до прикладу, плата за довідку 
про відсутність судимості). 

Також є проблема з внутрішніми паспортами. Часто порушуються терміни видачі пас-
портів, що обмежує права громадян, оскільки без паспорту вони не можуть отримати реєст-
рацію та здійснити багато інших, пов’язаних із цим дій. Частково міліція це пояснює відсут-
ністю бланків паспортів. Проте часто проблема в іншому. Збереглася система паспортних 
столів, котрі переважно знаходяться в ЖЕКах, які зараз стали звичайними підприємствами. 
Користуючись цим, паспортні столи дуже часто відмовляють у видачі паспорту, його заміні, 
реєстрації за місцем проживання чи зняття з реєстрації або видання різних довідок через на-
явність заборгованості перед ЖЕКами за комунальні послуги. Очевидно, що така практика 
є незаконною, проте цьому сприяє слабкий контроль за паспортними столами з боку МВС.

23 вересня 2011 року парламент прийняв закон «Про документи, що посвідчують осо-
бу та підтверджують громадянство України». Він був внесений групою народних депутатів 
у червні і всього за два місяці вже був ухвалений. Закон передбачав введення 12 видів біо-
метричних документів.

Проте 21 жовтня Президент наклав на нього вето й повернув зі своїми зауваженнями.2 
На думку Президента, Закон не може бути підписаний, оскільки:

— несе ризики порушень конституційних прав громадян та гарантій цих прав; загаль-
новизнаних прав особи; засадничих підвалин існування демократичної правової 
держави, якою є Україна;

— порушує взяті Україною міжнародні зобов’язання, є кроком назад на шляху впро-
вадження європейських та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини, 
виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 
для України;

— не забезпечує безпеку громадян;
— призведе до невиправданого суттєвого збільшення бюджетних витрат, негативно 

позначиться на бюджеті кожної сім’ї;
— низка пропонованих Законом новацій не відповідає нагальним потребам сьогоден-

ня, є необґрунтованою та неприйнятною.
На початку листопада Прем’єр-міністр М.Азаров повідомив, що «Кабінетом Міністрів 

розробляється зараз відповідний законопроект. Це наше зобов’язання в рамках безвізового 
режиму, і цей закон буде найближчим часом прийнятий».

Варто відзначити продовження практики 2010 року щодо обмеження міліцією свобо-
ди пересування, щоби люди не потрапляли на мирні зібрання до Києва. Цього не було 
з 2004 року. Міліція блокувала без пояснень або за формальними причинами транспортні 
засоби (автобуси та мікроавтобуси), котрими їхали учасники мірних зібрань з інших міст. 
Часто перевізникам у таких випадках погрожували відібрати ліцензію. Міліція у всіх ви-
падках заперечувала незаконність своїх дій. Це пояснюється тим, що відповідно до Наказу 
МВС від 11 травня 2010 року № 170 такі дії легалізовані:

«2.7. у разі неможливості задовольнити вимоги громадян на регіональному рівні запропонувати організаторам 

заходу обмежитися виїздом (до районного центру, обласного центру, столиці) лише ініціативної групи до кон-

кретного органу виконавчої влади, до компетенції якого належить задоволення заявлених вимог.

забезпечити невідкладне надання до мвс, гумвс, умвс в областях, куди планується виїзд, відомостей про:

— дату, час і місце відбуття;

— маршрут руху та кінцевий пункт прибуття;

— вид транспорту;

2 Див. тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40391. 
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— основні вимоги, мету виїзду;

— ініціатора (організатора) заходу; 

— заявлену (очікувану) кількість осіб — учасників акції; 

— чи сповіщалися про це органи виконавчої влади (місцевого самоврядування).

організувати супроводження та безпеку під час руху учасників масових заходів територіями обслуговування. 

у разі порушення ними громадського порядку вживати попереджувальних заходів згідно з законодавством, 

про що негайно інформувати мвс.»

Цей Наказ не зареєстрований в Мінюсті і останній звернувся до МВС з вимогою його 
скасування. Проте він пояснює, чому працівники ДАІ зупиняють колони демонстрантів 
і затримують їхній виїзд, дізнаючись усі необхідні дані та пропонують обмежитися виїздом 
лише ініціативної групи.

Проблемою також залишається незавершеність переходу від системи «прописки» до 
реєстрації: багато процедур залишаються неузгодженими, що обмежує вільний вибір місця 
проживання.

Наприкінці року Укрзалізниця повідомила про значне скорочення руху поїздів, що, на 
думку правозахисників, серйозно обмежує свободу пересування.3

Продовжують виникати періодичні конфлікти з-за не допуску Україною на свою те-
риторію іноземців. Загалом, за 9 місяців 2011 року прикордонники відмовили у в’їзді на 
територію країни 4 916 особам, що в декілька разів менше від попередніх років і можна 
відзначити як позитивну тенденцію (за 2008 рік — 24 760 особам, за 2009 — понад 17 тис., 
2010 рік — понад 15 тис.).4

2. свобода Пересування: комендантська година для неПовнолітніх

З початку 2009 року органи місцевого самоврядування масово почали приймати рі-
шення, котрими заборонялося перебування дітей без супроводу дорослих на вулицях та 
громадських місцях. У 2011 році тенденція збільшення місцевих актів, котрі вводять комен-
дантську годину продовжила збільшуватися.

У березні 2011 року Виконком Ізмаїльської міськради (Одеська область) ввів обмеження 
для дітей до 16 років на перебування в розважальних закладах, компґютерних клубах і на 
вулицях у вечірній час. Відповідно до рішення, у навчальний період дітям віком до 14 років 
поява в громадських місцях без батьків дозволяється до 21.00, дітям з 14 до 16 років — до 
22.00. А в період літніх канікул — до 22.00 та 23.00 відповідно. Щоправда, вже у квітні це 
рішення переглянули і зняли заборону на перебуванні дітей на вулиці.

У листопаді міліція запропонувала ввести комендантську годину в Івано-Франківську.5

Найбільшого поширення ця практика набуває у Криму. У травні в Ялті було прийня-
то рішення, згідно з яким діти віком до 16 років можуть перебувати за межами власного 
будинку з 22.00 до 06.00 тільки в супроводі дорослих. Раніше комендантська година була 
запроваджена в Сімферополі, Севастополі та інших містах.

Відповідно до цих рішень, якщо дитина буде на вулиці, її має право затримати міліція, 
котра доставить її до відділку міліції, викличе її батьків та притягне їх до адміністративної 

3 «УГСПЛ: «Укрзалізниця» позбавляється соціально значущих маршрутів поїздів», 05.12.2011, http://www.
helsinki.org.ua/index.php?id=1323091938. 

4 Результати оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби // Офіційний сайт Держприкордон-
служби, http://www.pvu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=48708&cat_id=78111. 

5 В Івано-Франківську проб’є комендантська година для дітей, «Правда.if.ua», http://pravda.if.ua/print.
php?id=13949. 
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відповідальності за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення (невиконан-
ня батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, що передба-
чає накладення штрафу від трьох до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян). 
Застосування цієї статті є достатньо суперечливим, оскільки обов’язки батьків визначені 
Сімейним кодексом і до них не входить питання перебування дітей без нагляду у нічний 
час на вулиці. Фактично, нова відповідальність запроваджена на практиці без внесення змін 
до КУпАП, що піднімає питання чіткості в закону в питанні встановлення адміністративної 
відповідальності.

Загалом, немає проблем щодо заборони перебування неповнолітніх у нічний час без 
супроводу дорослих у розважальних закладах. Проте при обмеженні перебування на вулиці 
здійснюється втручання у свободу пересування, що захищається Європейською конвенцією 
про захист прав людини та Конституцією.

Таке втручання повинно відбуватися відповідно до закону. Тобто, втручання в права 
людини може визначатися виключно законами, а не рішеннями органів місцевого самов-
рядування.

Крім того, таке рішення органу влади є непропорційним обмеженням свободи пересуван-
ня, оскільки воно не обмежено в часі і не обов’язково призводить до захисту прав дитини, 
тобто, не є обмеженням, необхідним у демократичному суспільстві.

Обмеження свободи пересування допускається лише в порядку, що визначений зако-
ном про правовий режим надзвичайного стану. Цим законом визначено, що таке обме-
ження може запроваджуватися за певних умов, на певній території та на чітко визначений 
проміжок часу.

З огляду на це, встановлення постійного без жодних винятків обмеження на перебуван-
ня неповнолітніми на вулицях є порушенням свободи пересування.

2.1. оскарЖення рішення в чернігові

на думку угсПл, органи місцевого самоврядування не мають повноважень щодо встановлення заборони сво-

боди пересування для дітей. ґрунтуючись на цьому переконанні, угсПл допомогла одній людині оскаржи-

ти рішення чернігівської обласної ради від 24 грудня 2009 року, котрим обмежувалася свобода пересування 

неповнолітніх.

Постановою деснянського районного суду міста чернігова від 10 червня 2010 року цей адміністративний позов 

був задоволений частково, а саме були скасовані пункти 1-3 цього рішення, котрими було визначено обмежен-

ня свободи пересування. Проте в іншій частині, щодо профілактичних заходів, рішення залишилося чинним. 

угсПл проти цього не заперечувало. у липні чернігівська обласна рада подала апеляційну скаргу на це рішен-

ня, котра ще не розглянута станом на кінець 2011 року. 

2.2. оскарЖення рішення в сімфероПолі

31 березня 2010 року сімферопольська міська рада прийняла рішення «Про виконання нормативно-правових 

та інших актів кабінету міністрів україни, верховної ради та ради міністрів автономної республіки крим, сім-

феропольської міської ради та його виконавчого комітету з питань попередження  злочинів, правопорушень 

та безнадзорності серед дітей та підлітків у м. сімферополь», яким встановила комендантську годину для 

неповнолітніх. за допомогою угсПл це рішення було оскаржено до суду.

16 травня 2011 року залізничний районний суд м. сімферополь відмовив у задоволенні позову. При цьому суд 

не відповів на жоден аргумент позивача, а послався на інтереси дитини. загалом цей процес виглядав дивно, 

оскільки більше був схожим на розгляд справи про виконання батьківських обов’язків батьками — позивача-

ми, а не правомірності прийняття рішення відповідачем. більше того, суддя доручив третій особі — «служба 

у справах дітей сімферопольської міської ради» (структурний підрозділ відповідача) — провести перевірку 
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умов проживання дитини. Працівники цієї служби також відвідували школу і сусідів позивача та збирали ін-

формацію про її сина, переважно негативного характеру, і, як вбачається в рішенні, використовували її в суді. 

такий тиск не позивача не зупинив його й він подав апеляційну скаргу.

24 жовтня севастопольський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляції. При цьому 

позивач взагалі не був повідомлений про час і місце розгляду апеляції, він дізнався про рішення випадково 

й зміг його отримати лише 22 листопада. апеляційний суд знову не дав відповіді на жоден аргумент позивача. 

Позивач подав касаційну скаргу на це рішення.

3. рекомендації

1. 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 від МВС до Міністерства юстиції України.

2. Завершити реформування законодавства в сфері реєстрації осіб з урахуванням пози-
тивної міжнародної практики та закону України про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання. 

3. У сфері реєстрації фізичних осіб:
— скасувати визначену законом про свободу пересування та вільний вибір місця про-

живання процедуру реєстрації тимчасового місця перебування (така процедура пе-
редбачена законом, проте вона не використовується на практиці);

— завершити створення автоматизованої системи обліку реєстрації громадян із засто-
суванням кращих прикладів інших країн та дотриманням міжнародних стандартів 
захисту прав людини. Така система повинна бути автономною й не об’єднувати 
інші дані про особу, що збираються іншими органами влади;

— розглянути питання про розширення підстав для реєстрації (наприклад, як це зроб-
лено в законі про реєстр виборців), а також переглянути законодавство з метою 
усунення залежності реалізації прав від місця реєстрації. Також необхідно скасувати 
положення законодавства, котрими визначено, що реєстрація надає права щодо во-
лодіння чи користування житловим приміщенням. Необхідно спростити процедуру 
скасування реєстрації в приватних помешканнях, а також усунути взаємозалежність 
факту реєстрації з правом на дане помешкання в державному та комунальному 
житловому фондах. Без цих заходів створити реалістичну систему реєстрації буде 
неможливим.

4. МВС повинно забезпечити своєчасну видачу внутрішніх паспортів.
5. МВС необхідно посилити контроль за дотриманням законодавства в «паспортних 

столах», що знаходяться в ЖЕКах.
6. Органи місцевого самоврядування мають скасувати рішення щодо комендантської 

години для неповнолітніх, як такі, що суперечать Конституції, законодавству та міжнарод-
ному праву.

7. Необхідно внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо обмеження 
максимального строку застосування запобіжного заходу у вигляді «підписки про невиїзд».

8. Необхідно внести зміни до закону «Про адміністративний нагляд» щодо можливого 
обмеження свободи пересування осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

9. МВС має припинити практики перешкоджання проїзду автобусам та іншим транс-
портним засобам, що провозять учасників мирних зібрань, а тим самим припинити практи-
ку незаконного обмеження їхньої свободи пересування. Скасувати Наказ МВС від 11 травня 
2010 року № 170 «Про затвердження Інструкції про дії органів і підрозділів внутрішніх справ 
щодо організації й забезпечення охорони громадського порядку».
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XIII. ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ,  
РАСИЗМУ ТА КСЕНОФОБІЇ1

1. Загальний огляд

Не дивлячись на те, що міжнаціональні проблеми поки що не відносяться до найбільш 
гострих в українському суспільстві, експерти з хвилюванням відмічають стрімкий розвиток 
одразу декількох негативних тенденцій в цій царині. В звіті Human Rights Watch, оприлюдне-
ному в січні 2011 року, експерти відзначили послаблення в Україні боротьби зі злочинами на 
ґрунті расової ненависті. Зокрема, вони вказали на існування в країні расових проблем, упе-
редженого ставлення до осіб неслов’янської зовнішності та проблем в міграційній політиці2.

Правозахисні організації та об’єднання національних меншин стверджують: настрої 
«нетерпимості до іншого» в українському суспільстві з року в рік зростають, і їх прояви вже 
набули в Україні масштабного й системного характеру. 

На противагу цій точці зору, урядові організації опираються виключно на дані пра-
воохоронних органів, які, в свою чергу, розуміють, чого чекає від них влада і слухня-
но дають саме ту статистику, яка є затребуваною на цей час. Подібне маніпулювання 
цифрами — справа не важка, оскільки статистика правоохоронців зводиться виключно 
до підраховування кількості резонансних нападів на іноземців та кількості кримінальних 
справ, порушених за профільною статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних 
переконань).

Здавалося б, дійсно — з 2009 року кількість офіційно зафіксованих випадків вчинен-
ня насильницьких дій стосовно іноземних громадян в Україні зменшується, а кількість 
порушених прокуратурою й розглянутих судами справ за статтею 161 КК України зали-
шається незначною. Проте, подібну статистику правоохоронців навряд чи доречно вважати 
об’єктивним критерієм для оцінки загальної ситуації в державі.

По-перше, в Україні жертвами «злочинів ненависті» є не тільки іноземці і, навіть, не 
лише особи з «неєвропейською» зовнішністю. Як не парадоксально, але об’єктами пере-
слідування в нашій державі доволі часто стають її громадяни, в тому числі й українці за 
етнічним походженням. Такі факти, як правило, залишаються поза увагою правоохоронців 
і не фіксуються як порушення законодавства з мотивів ненависті. По-друге, правоохоронні 
структури чомусь вважають покажчиком етнічної напруженості виключно кількість випадків 
чинення фізичної розправи над «чужими»,не враховуючи і не надаючи відповідної оцінки 
іншим складовим агресивної ксенофобії — фактам наруги на могилами та релігійними спо-

1 Підготовлено Володимиром Батчаєвим, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини 
в діяльності правоохоронних органів.

2 http://obozrevatel.com/technology/litvin-initsiiruet-sozdanie-reestra-prestuplenij-na-pochve-nenavisti.htm
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рудами, розв’язаній в Україні «війні пам’ятників»,цілеспрямованому пошкодженню майна 
представників певних груп тощо.

Принципово невірною є і практика визнання правоохоронними органами кількості 
справ, заведених за статтею 161 КК, як індикатора рівня поширення ксенофобії в державі. 
Вказану статтю фахівці, з певною долею іронії, називають «статтею-привидом», оскільки 
у Кримінальному кодексі вона є, але її практичне застосування настільки скромне, що, 
взагалі, виникають сумніви у доцільності існування такої статті, принаймні, у тому вигляді, 
в якому вона зараз виписана.

На запити правозахисних організацій до правоохоронних структур стосовно причин 
обмеженого використання «статті-привиду»,міліція традиційно відповідає: «Це — компе-
тенція прокуратури». Остання, в свою чергу, скаржиться на суди, які з неохотою кваліфі-
кують злочин, як такий, що вчинений на ґрунті ненависті. Суди посилаються на труднощі 
з підтвердженням мотиву та умисності дій правопорушника. У певній мірі все це вірно і 
можна погодитися — «антидискримінаційна» стаття 161 КК України, у силу своєї розмитої 
диспозиції та специфіки застосування, просто не в силах забезпечити абсолютний захист 
рівноправності громадян.

Але це навряд чи може виправдати пасивну позицію правоохоронної системи, яка не 
використовує інші можливі важелі впливу на ситуацію — наприклад, статтю 67 Криміналь-
ного кодексу, яка кваліфікує вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігій-
ної ворожнечі або розбрату, як обставину, що обтяжує покарання. Застосування вимог стат-
ті 67 КК України не потребує передачі кримінальної справи із міліції до прокуратури і, 
при очевидності мотивів ворожнечі, дає можливість слідчому додатково кваліфікувати будь-
яке злочинне діяння, передбачене Кримінальним кодексом — від хуліганства й нанесення 
тілесних ушкоджень до знищення майна, осквернення релігійних святинь чи наруги над 
могилою. Однак в органах внутрішніх справ така практика не поширена, що, з одного боку 
пом’якшує покарання для злочинця, з іншого — зменшує статистичні дані щодо реальної 
кількості злочинів на ґрунті ненависті.

Внесення змін до ряду статей КК України в частині встановлення так званого «мотиву 
ненависті» в якості кваліфікуючої обставини (ст. ст. 115, 121, 122, 126, 127, 129, 300) не змі-
нило ситуацію на краще. Фіксуючи злочини, вчинені стосовно іноземних громадян, МВС 
не поспішає вбачати в них злочини, вмотивовані релігійною чи расовою ворожнечею.

Так, вивчення статистичної звітності МВС за період 2009–2011 років (форма 1-ІНГ) 
демонструє, що стосовно іноземних громадян (не з країн СНД) було вчинено щонайменше 
126 таких насильницьких злочинів, як умисне вбивство, спричинення тілесних ушкоджень, 
хуліганство (табл. 1):

Табл. 1. Кількість насильницьких злочинів, вчинених стосовно іноземних громадян (не з країн СНД)

Вид злочину 2009 2010 9 міс. 2011

Умисне вбивство (та замах) (ст.ст. 115–118 КК) 8 8 3

Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК) 6 7 0

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК) 7 8 11

Хуліганство (ст. 296 КК) 28 21 19

Разом: 49 44 33

Разом з тим, активність ОВС України та органів прокуратури щодо реєстрації так зва-
них «злочинів на ґрунті ненависті» залишає бажати кращого. Звіти МВС (форма 1-РД) 
свідчать, що за три роки було порушено лише 11 кримінальних справ стосовно 12 осіб 
(табл. 2). Іншими словами, серед 126 насильницьких нападів на іноземців правоохоронці 
змогли кваліфікувати як злочини на ґрунті ненависті лише 11 з них, тобто лише 10%.
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Табл. 2. Показники злочинності на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості

Стаття КК України Кількість 
порушених 

кримінальних справ

Стосовно осіб Кількість 
потерпілих

2009 рік

ст. 161 (порушення рівноправності громадян, 
залежно від расової, національної належності 
або ставлення до релігії)

1 2 2

ст. 180 (перешкоджання здійсненню релігій-
ного обряду)

1 2 0

2010 рік

ст. 161 (порушення рівноправності громадян, 
залежно від расової, національної належності 
або ставлення до релігії)

5 4 7

9 місяців 2011 року

ст. 161 (порушення рівноправності громадян, 
залежно від расової, національної належності 
або ставлення до релігії)

3 2 0

ст. 129 (погроза вбивством) 1 2 1

Безумовно, застосування означених статей КК України не є простим, передусім через 
неопрацьованість механізму отримання експертного висновку про наявність у діях або вис-
ловах певних форм ненависті, приниження, образи національної честі і гідності, намірів 
посіяти міжетнічну ворожнечу. Проте, навіть незважаючи на експертні розробки останнього 
часу науковців Інституту держави і права НАН України, Інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень НАН України та інших установ, слідчі та прокурори уникають кваліфі-
кувати «злочини на ґрунті ненависті»,прагнучи «перевести стрілки» на хуліганські вчинки 
(якщо це напади) чи недостатність доказів щодо умислу на розпалювання ворожнечі в цих 
діях (якщо йдеться про ксенофобські публікації в ЗМІ). Типовим випадком такого підходу 
став коментар столичної міліції з приводу нападу на українця нігерійського походження 
(мовою оригіналу)3:

1.1. столичная милиция не Заметила расиЗма в иЗбиении нигерийца

06.04.11

в субботу вечером, 2 апреля, в киевском метро трое молодых людей избили 45-летнего нигерийца, граж-

данина украины. милиция квалифицирует инцидент, который произошел между станциями «крещатик» 

и «арсенальная»,как хулиганство без расистских мотивов. об этом сообщает пресс-офицер милиции метро-

политена наталья керницкая.

«Поводов считать этот случай преступлением на почве расовой дискриминации нет. Пострадавший по про-

исхождению нигериец, но он давно гражданин Украины. Парни просто выпили, поспорили с ним, наступили 

друг другу на ноги. Преступление квалифицировали как хулиганство и именно в такой форме уже передали 

следствию».

На відміну від правоохоронних структур, неурядові організації мають інші критерії й ме-
тоди дослідження проблеми і, в умовах існуючого дефіциту необхідної інформації, оцінюють 

3 http://www.umdpl.info/index.php?id=1329078473
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ситуацію шляхом вивчення громадської думки, враховуючи результати опитування жителів 
України і представників «стигматичних» груп та здійснюючи моніторинг ЗМІ. Безперечно, 
що такий спосіб, у поєднанні з одночасним аналізом цифр офіційної статистики, дає мож-
ливість більш об’єктивно й розгорнуто судити про стан ксенофобії в країні. Крім цього, на 
відміну від правоохоронних органів, неурядові організації керуються нормами міжнародного 
права з більш широким трактуванням понять «ксенофобія», «дискримінація» тощо.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок — в Україні наразі відсутня офіційна 
статистика, яка дала б можливість об’єктивно оцінювати як загальний рівень ксенофобії, 
так і поширеність викликаних нею порушень законодавства. Також слід констатувати, що 
сучасні статистичні показники необхідно розглядати як індикатор того, що правоохоронна 
система України просто не готова запобігати «злочинам на ґрунті ненависті» правовими 
методами.

2. Правоохоронні органи як дЖерело ксенофобії

Головна проблема щодо злочинів на ґрунті ненависті — вони в багатьох випадках за-
лишаються просто не поміченими правоохоронними структурами. У чому причина цього 
явища? Можливо, у недбалості працівників компетентних органів або у їх недостатній про-
фесійній кваліфікації, можливо, у психологічної адаптації правоохоронців до повсякденних 
і повсякчасних проявів етнічної нетерпимості. І як не парадоксально, але дуже часто саме 
МВС допускає порушення, які не тільки вказують на існування в міліції етнічного про-
файлінгу, а і мають ознаки скоєння злочину, відповідальність за який передбачається стат-
тею 161 Кримінального кодексу України. 

Так, пунктом 13 розпорядження МВС України від 08.04.10 № 236 «Про вжиття додат-
кових заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки пасажирів на об’єктах залізнич-
ного транспорту» було необґрунтовано поширено владні повноваження посадових осіб ОВС 
України, оскільки від керівників підрозділів вимагалося забезпечити «…постійний контроль 
за перебуванням іноземців на об’єктах обслуговування, здійснювати ретельні перевірки до-
кументів у іноземних громадян, особливу увагу приділяти наявності реєстраційних карт, ви-
даних прикордонниками». Нагадаємо, що і постійне спостереження за особою, і перевірка 
її документів є процедурами специфічними, суворо індивідуалізованими та досить жорстко 
регламентовані законами України, через що їх не можна було застосовувати як масову прак-
тику чи то до громадян країни, чи то до іноземців.

Також слід звернути увагу на положення пункту 14, яким вимагалося здійснювати за-
ходи щодо «…виявлення осіб, які надають допомогу житлом, транспортом нелегальним 
мігрантам, злочинцям та іншим особам, які представляють оперативний інтерес для органів 
внутрішніх справ». Використання такого терміну, як «оперативний інтерес», має досить 
непрогнозовані наслідки, оскільки на сьогодні немає його юридичного визначення та нор-
мативного закріплення. На практиці ж під цю категорію потрапляє необмежене коло людей, 
що є хибним підходом від самого початку. 

У розпорядженні від 09.02.11 № 136 «Про проведення відпрацювань вищих навчаль-
них закладів, що здійснюють набір іноземців для навчання в Україні». В ньому міститься 
вимога міністра МВС провести «профілактичні відпрацювання» вузів спільно з органами 
Міністерства освіти, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, місцевими органа-
ми виконавчої влади. Метою цієї акції було визначено «зміцнення контролю за режимом 
перебування іноземних студентів у державі».

Під час таких «відпрацювань» протягом 2 тижнів (9–23 лютого) належало:
— перевірити правильність видачі запрошень на навчання іноземцям з «країн ризико-

вої міграції»;



XIII. зАхисТ ВІД ДисКриМІнАцІї, рАсизМУ ТА КсЕноФоБІї

���

— здійснити вибіркове вивчення особових справ іноземних студентів з метою перевірки 
наявності всіх документів, що повинні подаватися іноземцями для вступу до ВНЗ;

— провести звірку фактичної кількості іноземців, присутніх на заняттях, з їх загаль-
ною кількістю, зарахованих у 2010 році на підготовчі відділення ВНЗ;

— перевірити гуртожитки, інші місця проживання студентів-іноземців, а також місця 
можливої концентрації (ринки, місця масового відпочинку тощо) іноземців, які 
в’їхали в Україну з метою навчання;

— скласти за результатами перевірок акти за підписами перевіряючих та представни-
ків навчальних закладів.

Положення цього документу мають потенційну загрозу дискримінаційного поводжен-
ня з іноземцями через декілька причин. По-перше, відпрацювання передбачало вивчення 
особових справ, перевірку місць проживання та відпочинку студентів, що прямо загрожує 
праву на недоторканність приватного життя. По-друге, масштаб профілактичного відпра-
цювання передбачало наявність великого людського ресурсу, обізнаного зі специфікою та-
кої діяльності, а також належним чином підготовленого з професійної точки зору. На жаль, 
такого ресурсу, за оцінками різних експертів, МВС не має й досі. По-третє, швидкість, 
з якою МВС запланувало провести загальнонаціональне відпрацювання, підвищує ризик 
дискримінаційного поводження з іноземцями через нестачу часу для належної підготовки 
персоналу ОВС та розробки відповідних алгоритмів їх дій. 

Іноземці, як потенційний об’єкт невиправдано активної міліцейської уваги, знов були 
окреслені у Рішенні колегії МВС України від 14.07.2011 «Про підсумки роботи органів 
внутрішніх справ за перше півріччя 2011 року» (наказ МВС України від 22.07.2011 № 477). 
В ньому, зокрема, звертається увага керівників ГУМВС, УМВС на той «прикрий» факт, що 
у «…Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіро-
воградській, Луганській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, 
Хмельницькій, Чернігівській областях, місті Києві не виявлялися організовані групи, сфор-
мовані на етнічній основі».

Цим жорстким зауваженням-формулюванням працівники міліції 15 регіонів вимушено 
були поставлені у ситуацію, коли вони повинні викрити за будь-яку ціну щонайменше по 
одному злочинному угрупуванню, сформованому «на етнічній основі». Навіть, якщо таких 
в регіоні не існує. Цілком очевидно, що першими в якості потенційних підозрюваних та 
фігурантів оперативних дій правоохоронців мають стати представники етнічних меншин, 
іноземці та особи без громадянства, що відповідає ознакам дискримінаційної політики.

2.1. характерним Прикладом ставлення міліціонерів до іноЗемців є така історія4

у мене задзвонив телефон. той, хто дзвонив, представився як б., біженець з гвінеї, шукач притулку. він поп-

росив про зустріч, сказав, що хоче розповісти про свою історію «спілкування» з харківською міліцією. При 

зустрічі з’ясувалося, що б. — молодий африканець, який вже кілька років живе в україні, але ніяк не може 

звикнутися з пануючим в харкові міліцейським свавіллям у відношенні до іноземців.

Б. розповів мені, що в кінці серпня поточного року в квартиру, яку він знімає зі своїм 
другом-студентом (теж іноземцем), подзвонили співробітники міліції. «Ми відразу відкри-
ли»,– говорить Б., — «тому що навчені завжди йти назустріч вимогам міліціонерів». Коли 
«правоохоронці» опинилися в приміщенні, то діловито взялися нишпорити по кімнатах, 
буквально перериваючи всі речі. При цьому жодних документів не пред’являли. Єдиним їх 
«аргументом» була фраза: «Ми шукаємо наркотики — адже всі іноземці торгують наркоти-
ками». Б. і його товариш намагалися сперечатися, відповіддю на що були погрози, лайка 
і образи. «Нас називали «нігерами», матюгалісь і говорили, щоб ми «заткнулися», — згадує 

4 Юрій Нужний. Бійся скінхедів та міліціонерів», 25.09.11, http://www.khpg.org/index.php?id=1316906444



ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

��0

Б. Коли він спробував подзвонити в громадську організацію, що надає консультативну та 
юридичну допомогу біженцям та мігрантам, міліціонери просто відібрали в нього мобільний 
телефон. Зрозуміло, ніяких наркотиків непрохані гості не знайшли, зате їм вдалося виявити 
200 грн., які й були «вилучені» (ймовірно, у дохід агентів держави, які вважають, що вона 
матеріально недостатньо високо оцінює їхню роботу).

б. розповідає, що міліціонери постійно чіпляються до іноземців, під приводом перевірки документів, і завжди 

відбирають гроші, навіть коли документи з собою і в повному порядку. «мені, коли я приїхав до харкова, друзі 

сказали: бійся скінхедів і міліцію! але скінхедів я всього кілька разів бачив у районі метро «студентська», коли 

вони нападали на арабів... а міліціонери в харкові на кожному кроці», — говорить б., мало не плачучи.

Звітуючись про свої успіхи, правоохоронні органи звикли рапортувати про зменшення 
рівня активності в Україні радикальних формувань «скінхедівського» спрямування з прита-
манними для них лозунгами про чистоту білої раси та звичними атрибутами і фетишами — 
бритими головами, нацистськими свастиками тощо. Одночасно правоохоронці вперто не 
бачать інших кричущих проявів ксенофобії і дискримінації, коли їх суб’єктами та об’єктами 
є особи однієї раси і громадяни однієї країни.

3. сучасна ксенофобія в україні

До специфічних видів ксенофобії, притаманних сучасній України, необхідно віднести 
«мовну ксенофобію»,викликану не стільки мовними уподобаннями жителів країни — їх 
схильністю до використання у побуті української або російської мови, скільки багаторіч-
ними битвами політиків за електорат, коли «мовне питання» було чи не головним гаслом 
у передвиборчій кампанії, підміняючи відсутність у кандидатів стабілізаційних економіч-
них програм. У теперішній час епідемія «мовної сегрегації» українського суспільства, яка 
розпочалась ще за минулого уряду, продовжує набувати все більших масштабів, і розподіл 
України на два табори — українськомовний та російськомовний, постійно підживлюється 
з ініціативи політиків, які знаходять ідеологічне й культурологічне обґрунтування цьому 
негативному процесу. Для пересічного українця вибір української чи російської мови, як 
мови спілкування, поступово став не тільки показовою ознакою прихильності до тієї чи 
іншої політичної сили, а й своєрідним індикатором впізнання «свій-чужий» та сигналом до 
неприйняття або навіть агресії щодо визначеного таким чином «чужого».

Подібна відверта дискримінація носіїв іншої мови та мешканців «ворожих регіонів» вже 
не зводиться тільки до взаємних образ, а поступово переходить у фазу активної агресії та 
супроводжується чиненням насильницьких дій.

9 травня 2011 р. у місті Севастополь було скоєно напад на помічника депутата Тер-
нопільської обласної ради, 60-річного Анатолія Декіна5. Перед цим йому зателефонував не-
відомий, який представився земляком із Західної України та запропонував зустрітися. Коли 
Анатолій Декін прийшов на заздалегідь обговорене місце зустрічі, на нього напали троє мо-
лодиків, силоміць затягнули до парку, де почали жорстоко бити, незважаючи на похилий вік 
та інвалідність потерпілого. В результаті Анатолій Декін із зламаними ребрами, пошкоджен-
ням ноги та чисельними гематомами потрапив у лікарню. Мотиви своїх насильницьких дій 
нападники пояснили жертві просто: «Севастополь — русский город. Мы всех вас истребим». 
У подальшому було встановлено особи двох нападників, які, за інформацією прес-медіа, 
являлись членами однієї з організацій проросійської спрямованості. Лідер ВО «Свобода» 
Олег Тягнибок впевнений, що причиною нападу на Анатолія Декіна була його українська 
національність, мова та активна позиція у відстоюванні прав українців. Показово і те, що 

5 http://khpg.org/index.php?id=1316279164
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представники ВО «Свобода» висловили свою зневіру у можливостях і бажанні місцевих 
правоохоронців надати належну оцінку скоєному злочину, заявивши: «Звертатися до крим-
ських правоохоронних органів давно не має сенсу, адже вони часто є механізмом репресій 
проти «Свободи» у Криму. На це вказує навіть той факт, що злочинці дотепер розгулюють 
по вулицям Севастополя, а тому ми звертаємося до МВС та СБУ з вимогою розслідувати 
цей злочин та наказати винних».

У тому ж Севастополі 17 серпня 2011 р. у маршрутному таксі місцевий житель вдарив 
ножем туриста6. Причиною конфлікту стала сварка — чоловіки посперечалися через те, хто 
раніше зайняв чергу на зупинці. Очевидці вказують, що мешканець Севастополя по акценту 
свого опонента зрозумів, що той не місцевий і, після цього, почав ображати приїжджого, 
вказувати, що «москалю» слід «валити до себе додому»,а потім вдарив ножем і, після зу-
пинки таксі, втік. Злочинець був невдовзі затриманий, про що на сайті УМВС України у м. 
Севастополь було розміщене відповідне повідомлення7, де, вже у звичній для міліції манері, 
замовчується складова національної ворожнечі у мотивах вчинення злочину, сам злочин 
переводиться виключно в побутову площину та вказується про прийняття рішення щодо 
порушення кримінальної справи за статтею 125 КК України (легкі тілесні ушкодження).

Таким чином, у теперішній час є підстави говорити про появу в Україні порівняно 
нових мотивів для ксенофобних настроїв — мовного й територіального, коли причиною 
для ворожого ставлення є не раса і національність об’єкта неприязні, а його мова спілку-
вання або місце проживання на тій чи іншій території усередині однієї країни. Враховуючи 
стрімке поширення подібної ксенофобії, вона стає серйозною загрозою та одним з факторів 
дестабілізації ситуації в країні.

Як вже було сказано, ксенофобія за етнічною ознакою не є гострою проблемою для 
традиційних меншин. Однак цього не можна сказати про ромів (циган), які останнім часом 
найчастіше піддаються дифамації, дискримінації або навіть нападам на ґрунті ненависті. 
В силу соціально-економічних, культурних та історичних причин більшість членів цієї ет-
нічної групи належать до найбідніших прошарків населення. Стійки негативні стереотипи 
масової свідомості, пов’язані з ромами, укорінилися в українському суспільстві. В засобах 
масової інформації досить часто можна натрапити на публікації, які зображають загальний 
портрет цілого народу як наркоторгівців та шахраїв, а правоохоронні органи проводять про-
філактичну роботу з ромами, яку цілком можна оцінювати, як дискримінаційну. 

Виконавчий директор Європейського Центру з прав циган (ЄЦПЦ) Дезідеріу Гергеї 
звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки і міністра внутрішніх справ 
України Анатолія Могильова стосовно інформації, про те, що правоохоронні органи Львова 
та Львівської області «незаконно знімають відбитки пальців» і «дискримінаційно перевіря-
ють документи» у представників ромського населення регіону8. Зокрема, як повідомляєть-
ся на офіційному сайті Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії, 
за повідомленнями неурядових організацій, протягом вересня-жовтня 2011 року роми, які 
проживають на даній території, «піддавалися навмисній кампанії зі збору персональної ін-
формації (перевірка документів, зняття відбитків пальців, фотографування)»,також перевір-
ці піддавалися ринки й будинки ромів.

Важкою залишається ситуація в Криму, де найбільш гострою стоїть проблема міжна-
ціональних відносин. Безумовно, підґрунтя проблеми кримськотатарського народу лежить 
в першу чергу в соціально-економічній, а не етнополітичній сфері. Ксенофобія по відно-
шенню до татар, яка підігрівається політичним, інформаційним та економічним (в першу 
чергу в питаннях земельної власності) протистоянням, проявляється у вигляді образ, актів 

6 http://khpg.org/index.php?id=1316280207
7 http://khpg.org/index.php?id=1316280481
8 http://www.unian.net/ukr/news/news-464413.html
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вандалізму по відношенню до татарських чи мусульманських культурних та релігійних за-
кладів або навіть фізичних нападів. 

Набагато гіршою є ситуація по відношенню до представників «нових меншин»,серед 
яких є гості України, вимушені переселенці та біженці. Саме вони найчастіше стають 
об’єктами ксенофобії — від образ до насильства. Серед жертв расистів — вихідці з Африки, 
Центральної та Південно-Східної Азії, Сходу та Кавказького регіону. 

Дійсно серйозного характеру набула проблема расистського насилля стосовно інозем-
них студентів. 

«1 ноября 2011 года в центре луганска около 18 часов группа из нескольких десятков (по мнению очевидцев 

события 40-50 человек) молодых людей в масках, вооруженных битами и железной арматурой устроили пог-

ром и избиение. судя по всему, группа молодёжи заранее собралась в центре города, прошла по центральным 

улицам и остановилась возле ларька по улице оборонная. один из закономерных вопросов, который сразу 

возникает: «где в это время находились (и были ли они вообще) наряды патрульной службы. которые должны 

охранять общественный порядок в городе?»9 

Расистський фронт в Україні, попри знижену у порівнянні з Росією активність у про-
веденні демонстративного фізичного переслідування «чужинців»,поступово поширюється і 
набуває нових прихильників, як правило, з числа молоді. На сьогодні в Україні існує низка 
організацій і рухів з різним ступенем радикальності, що проголошують або ідею необхід-
ності підтримання чистоти білої раси у цілому або тезу «Україна виключно для українців». 
Якщо декілька років тому радикальний расизм з його класичними міжнародними ознаками 
фактично імпортувався в Україну із-за кордону (переважно з Росії), то останніми роками 
спостерігається тенденція на консолідацію внутрішніх шовіністичних сил, що мають за мету 
затвердження ідеї про виключну роль «титульної нації» у суспільному житті країни. Так, 
у державі поширюють свій вплив на суспільство такі організації і об’єднання, як «Українська 
націонал-трудова партія», «Патріот України», «Слава і Честь», ВО «Тризуб» тощо, активісти 
яких неодноразово брали участь у виступах проти так званого «засилля неукраїнців».

У 2011 році окремі шовіністично та расистські налаштовані організації неодноразово 
демонстрували свої сили проведенням публічних акцій, під час яких проголошувались від-
верто расистські лозунги та заклики до дискримінації на етнічному ґрунті.

Втім, буде невірним вважати, що ксенофобія в Україні має виключно українсько-націо-
налістичний вектор. Неоднозначна на думку частини населення зміна напрямку «політич-
ної прихильності» України у бік Російської Федерації, яка активно впроваджується з часу 
зміни керівництва держави, та специфіка територіального розподілу проживання етнічних 
груп на території країни, призвела до поширення випадків «зустрічної дискримінації», коли 
об’єктами певних видів утискань становляться етнічні українці. Показовим у цьому сенсі 
є схід та південь країни, де діє чимало рухів і груп («Русское содружество», «Православний 
вибір», «Союз русского народа», «Євразійська спілка молоді» та інші), які викривляють ідею 
«слов’янського братерства з росіянами»,мають та висловлюють відверто негативні настрої 
стосовно української мови, самих українців, цілісності держави тощо. При цьому викорис-
товуються аналогічні з українськими шовіністами методи — проведення мітингів, пікетів, 
демонстрацій та інших публічних акцій, паплюження пам’ятників тощо.

20 червня Центральний районний суд міста Сімферополь визнав винним у вчинен-
ні кримінального злочину — розпалюванні міжнаціональної ворожнечі — лідера козачої 
громади «Соболь» Віталія Храмова і призначив йому покарання у вигляді штрафу на суму 
23 тисячі. Інший приклад — події в Дніпропетровську.

в днепропетровске вся милиция города, патрульная служба, включая наряды гаи, спецназ «беркута» и даже 

муниципальная гвардия, ищут авторов ксенофобских надписей, которыми запестрел днепропетровск на этой 

9 http://umdpl.info/index.php?id=1320216077
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неделе. сначала фразы «смерть хохлам!» стали появляться во дворах и подворотнях многоэтажек левого 

берега — в начале донецкого шоссе. однако через несколько дней авторы антиукраинских лозунгов стали 

бомбить и центр города: «смерть хохлам!» и «смерть украинцам!» возникли на фасадах некоторых домов, 

а пару дней назад появились в студгородке на проспекте гагарина — в окресностях днепропетровских наци-

онального и транспортного университетов. милиция пока сбита с толку. с одной стороны, факты нанесения 

надписей подтверждаются многочисленными фото в городских интернет-сми и форумах, с другой стороны, 

коммунальщики успевают закрасить «писульки» до того, как их задокументируют правоохранители. «у нас 

было зафиксировано два заявления, на которые мы моментально среагировали. оперативные группы выехали 

на донецкое шоссе, 1, и в район первого корпуса дну. ни один из фактов не подтвердился — коммунальные 

службы убрали их еще до прибытия милиции. мы просим коммунальщиков не удалять надписи до момента, 

когда они будут запротоколированы»,– сказал замглавы гормвд владимир седлецкий. сейчас, по его словам, 

милиция активно ищет хулиганов, но не исключено, что за «смерть украинцам!» последние на скамью подсу-

димых не сядут. «Это «тянет» на админнаказание как нарушение благоустройства города. злоумышленников 

просто оштрафуют. если мы задержим этих людей и в ходе расследования выяснится, что они делали это 

намеренно, желая разжечь межнациональную рознь, то будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголов-

ного дела»,– заявил седлецкий».10

Викликає занепокоєння тривале протистояння окремих верств населення України на 
релігійному ґрунті. Зрозуміло, що у країні, громадяни якої сповідують різні види релігій, 
повністю уникнути конфліктів між віруючими майже неможливо, проте останнім часом 
спостерігаються не тільки вже традиційні загострення взаємовідносин між християнами та 
мусульманами, греко-католиками і православними, а й поширення нетерпимого ставлення 
друг до друга прихильників різних конфесій православ’я. Певним чином це обумовлено 
і непродуманими діями влади, у тому числі публічним виразом своїх релігійних уподобань 
першими особами держави, що призводить до елементів дискримінації однієї категорії віру-
ючих із залученням до таких дискримінаційних дій МВС України. Ось подія, яка трапилася 
з кришнаїтами.

16 липня 2011 року разом із гостем із Санкт-Петербурга, який дуже цікавиться їхньою культурою і приїхав до Лу-

цька на кілька днів, молоді чоловіки вирішили відвідати Горохів. Співали на вулиці поблизу місцевої автостанції.

вже почали збиратися їхати далі, коли до них підійшла жінка, яка почала запитувати дозвіл на право співати в її 

місті. хлопці поцікавилися, чи вона — мер горохова, на що почули відповідь: «я — вище за мера». з’ясувалося, що 

це — голова горохівської райдержадміністрації. разом із чиновницею прибув і священик — отець роман. аргумен-

туючи, що його церква — офіційно зареєстрована, він обізвав кришнаїтів «колядниками», — пише видання.

По тому до чоловіків прибув правоохоронець. «Приїхав старший слідчий, він поцікавився нашими документами. 

Оскільки в одязі не було кишень, то й документів ми з собою не мали»,– розповів Ярослав Гнатюк. «Я пішов за 

правами. Після цього нас повезли у райвідділ. Щойно ми переступили поріг кабінету заступника начальника, як 

замість «добридень» почули з його вуст нецензурну лайку», — додав він.

«Навіть не дізнавшись, хто ми і з якою метою приїхали, він почав погрожувати, що, мовляв, нас посадять, а та-

кож глумився з нашого одягу. Кожен у нашому товаристві вважається священнослужителем — ми були одяг-

нені в ряси»,– пояснив Гнатюк. Попри таке ставлення, як стверджують чоловіки, вони відповідали йому чемно, 

а у відповідь почули, що вони «клоуни в спідницях».11

Незважаючи на те, що, відповідно до міжнародних зобов’язань Україна повинна заборо-
няти та засуджувати використання засобами масової інформації мови ворожнечі, висловлю-

10 http://www.segodnya.ua/news/14299230.html
11 http://www.volynnews.com/news/analytic/na_volyni_militsiya_vchynyla_byezpryedyel_nad_krishnayitamy/
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вання з неприкрито зневажливим ставленням до людей інших національностей становляться 
звичайним явищем у діяльності мас-медіа. ОВС України, не маючи спеціально розробленої 
інформаційної політики у цій галузі, також нерідко допускає розміщення на офіційних веб-
сайтах своїх територіальних підрозділів публікацій з неприховано-зневажливим ставленням 
і навіть закликами до дискримінації такої окремої етнічної меншини, як роми. Головним 
месседжем для суспільства у цих публікаціях є традиційна для міліції сентенція «Обереж-
но — цигани!».

Наведемо лише окремі приклади міліцейської «мови ворожнечі»,які були зафіксовані 
громадськими активістами під час виконання завдань проекту «Моніторинг злочинів на 
ґрунті ненависті в Україні, захист жертв і аналіз українського законодавства і практики, 
що стосуються запобіганню злочинів на ґрунті ненависті»,який реалізується за підтримки 
фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє».

4 липня 2011 року на офіційному сайті Ялтинського МУ ГУМВС України у республіці 
Крим була опублікована присвячена ромам стаття під назвою «Не впускайте в квартиру ни 
под каким предлогом !».У дописі зазначається, що (мовою оригіналу):

«… у правоохранителей имеется информация о том, что преступления совершают группы цыган «славянской 

внешности».для маскировки нынешние цыганки выкрашивают волосы в светлый цвет, не носят ярких юбок 

и платков, и тем более не ходят табором, ломая, тем самым, сложившийся со временем четкий стереопит 

«людей-кочевников».

19 липня 2011 р. на цьому ж сайті розміщений матеріал «Мошенничество путём гипно-
за» у якому читачі інформуються про скоєння ряду злочинів:

«…13 июля в кореизе в районе остановки «ай-Петри» к торговому объекту по реализации фруктов подошла 

женщина с девушкой, которая попросила продавца взвесить три киллограмма овощей и фруктов. Протянув 

пятисотенную купюру за товар, женщина стала мило разговаривать с реализатором и вскоре, взяв купленное 

вместе со сдачей, а еще и забрав назад добровольно отданные свои деньги, покинула торговый прилавок. 

только спустя некоторое время, продавец обнаружил отсутствие 950 гривен. Подобная ситуация повторилась 

еще на одной торговой точке по реализации фруктов, второй пострадавший обнаружил пропажу семиста гри-

вен. ни один из пострадавших не мог дать отчет своим действиям и объяснить, что все-таки произошло. оба 

мужчины были словно под гипнозом».

Ще в одному матеріалі під назвою «Мой дом — моя крепость» , ялтинська міліція зі 
свого сайту радить громадянам:

«отказывайтесь от предложения незнакомцев (особенно лиц цыганской национальности), которые хотят по-

гадать в вашей квартире, перепеленать ребенка, напиться воды, дать лекарства и тому подобное. как правило, 

такие посещения завершаются кражами».

Аналогічна «роз’яснювальна» робота проводиться з громадянами на сайті УМВС Ук-
раїни у Волинській області у дописі «Доки грім не вдарить... або коли люди навчаться не 
довіряти шахраям»:

«…таким злочинним промислом займаються усі: жінки, діти, чоловіки, і зовсім літні люди. жіноча частина 

діє групами, на чолі якої перебуває досвідчена злодійка. Під час виходу на «справу» кожна з циганок виконує 

свою, заздалегідь визначену функцію. дзвонять у двері та просять «напитися» чи «переповити дитину». вар-

то неуважній жертві відчинити двері, як циганки продемонструють їй масу дивовижних фокусів. не встигне 

господиня і оком моргнути, як з квартири миттєво зникнуть усі гроші та коштовності. увага потерпілої від-

волікатиметься, доки хтось непомітно промайнувши до квартири, впевнено та безпомилково віднайде здобич, 

після чого миттєво зникне з місця злочину. саме тому квартирні крадіжки та грабунки, скоєні циганами, важко 

підлягають розкриттю.
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останнім часом цигани опанували ще однією суміжною професією — грошовим «киданням» поблизу комер-

ційних кіосків, пунктів обміну валют, на вокзалах і на ринках.

Промишляють цигани переважно гаданням великими групами поблизу ринків та вокзалів. саме їхніми жертва-

ми стають довірливі громадяни, яким вони пропонують погадати чи зняти «порчу».

Судячи зі всього, циганки певною мірою володіють мистецтвом гіпнозу та навіювання. 
Інакше складно пояснити причину, чому психічно здорові та освічені люди добровільно 
віддають шахрайкам великі суми грошей та коштовні вироби. «Нічого не пам’ятаю... Робила 
усе як уві сні...», — такі пояснення дають потерпілі співробітникам міліції. Але траплялися 
такі випадки: діти виносили гроші навіть тоді, коли батьки були вдома.

Правоохоронцям вкрай складно протидіяти циганським шахрайствам. крім того, співробітники карного роз-

шуку не знають ані циганських звичаїв, ані мови. до того ж, притягнути циган до кримінальної відповідальності 

надто важко. вони або хворіють, або вагітні, або неповнолітні, або взагалі зникли у невідомому напрямку. 

міліція і преса вже втомилися застерігати довірливих людей, аби ті трималися подалі від цих оманливих людей 

і не вступали з ними у контакт».

28 квітня на сайті УМВС України у Вінницькій області розміщена стаття з красномов-
ною назвою «Обережно! Циганські хитрощі!», яка характеризує ромський народ наступним 
чином:

«цигани мешкають на теренах україни декілька століть. одне з традиційних їхніх занять — жебрацтво. це 

заняття передавалося у спадщину і не розглядалось циганами, як щось ганебне. цим промислом займалися 

виключно жінки та діти. циганські діти рано призвичаюються до антигромадського способу життя — разом 

з батьками жебрують, спекулюють різними дрібницями.

складною проблемою залишається проблема взаємин циган з оточуючим населенням. у формуванні нега-

тивного образу цілого народу великою мірою винні самі цигани: «липучі»,невідчепні зі своїм ворожінням або 

продажем на вокзалах чи базарах.

час від часу з’являються факти шахрайств, вчинені особами циганської зовнішності, які під різноманітними 

приводами (ворожіння, зняття порчі, попити води, відпочити і тому подібне) заволодівають грошима та цінни-

ми речами громадян.

схеми бувають різними та найбільш ефективною залишається «класична» — зняття порчі.

розкрити працівникам міліції здійснені циганами шахрайства чи крадіжки, а тим більш затримати самих ви-

нуватців, досить складно. адже особи циганської зовнішності, що скоюють злочини, не ведуть осідлий спосіб 

життя, а переміщуються по різним областям.

міліція попереджає! Щоб не потрапити у пастку до циган, перш за все ні в якому разі не потрібно вступати 

з ними у розмову. не реагуйте на будь-які їхні прохання. будьте розумнішими за шахраїв та не дозволяйте 

втягнути себе у неприємну ситуацію».

Сайт ГУМВС України в м. Києві у статті «Ворожба чи банальний грабіж? Бережіться 
вуличних ворожій» застерігає мешканців Києва:

«…зустрівши на вулиці циган, багато хто намагається не зіткнутися з ними, обійти стороною. але ці галасливі 

жінки не всім дають таку можливість: чіпляються з питаннями, пристають з поганими вістями, пропонують 

поворожити і врятувати від порчі. у результаті: зіпсований настрій і нестача грошей в гаманці.
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в основному від дій нечистих на руку ворожок страждає «слабка» стать: жінки більш сентиментальні й легко-

вірні, більш піддаються на «недобрі пророцтва»,беззастережно знімають з себе дорогі прикраси і «викупають» 

здоров’я та щастя близьких…

ми хочемо дати кілька порад громадянам, як уберегтися від докучань ворожок. навчіться говорити впев-

нено «ні» циганкам, які чіпляються до вас на вулиці! для цього, по-перше, в жодному разі не зустрічайтеся 

поглядом з ворожкою. і, по-друге, ніяких словесних контактів, навіть якщо її прогнози поступово перейдуть 

у загрози для вас особисто чи для вашої родини. не вірте, вони лише намагаються заробити на вашій довірі та 

любові до рідних».

Навіть головний міліцейський вісник — сайт МВС України — не уникнув згадування 
ромського населення у негативному контексті. У статті «Довіряй, але перевіряй!» вказується:

«…як правило, циганки зупиняють на вулиці молодь та залякують, що на їхніх батьків наведена порча — на 

важку хворобу чи на смерть. тому й пропонують швидко виправити ситуацію, врятувавши близьку людину. 

Щоб «зняти порчу»,потрібно або одразу віддати всі коштовності та гроші, або принести з дому»,— пояснюють 

правоохоронці. на жаль, люди вірять шахрайкам та віддають чималі суми. іноді — десятки тисяч гривень».

Це не повний перелік матеріалів сумнівного змісту, які були опубліковані на сайтах 
регіональних управлінь Міністерства внутрішніх справ України протягом 2011 року. Не хо-
четься робити припущення, що подібне масштабне застосування «мови ворожнечі» стосов-
но ромів, створення у свідомості громадян негативного образу «цигана-злочинця» та його 
проектування на весь народ, використання закликів відверто дискримінаційного характеру 
(«не спілкуйтесь», «не пускайте», «не зустрічайтесь поглядами», «уникайте контактів») є оз-
наками свідомо спланованої та запровадженої за допомогою міліцейських Інтернет-ресурсів 
кампанії ненависті. 

Вірогідно, працівники підрозділів зв’язків із громадськістю, які відповідають за інфор-
маційну політику МВС, просто мали намір попередити громадян про випадки скоєння 
окремих видів злочинів і у такий спосіб запобігти їх повторенню. Але зробили це бездумно 
і непрофесійно, адже законодавство не передбачає захист прав однієї групи населення за 
рахунок обмеження прав іншої.

Безперечно, наведені вище статті мають відверто антиромську спрямованість, містять 
негативні узагальнення щодо народу ромів та вказують на його схильність до скоєння зло-
чинів, саме як окремої етнічної групи. Зміст статей принижує національну честь й гідність 
ромського народу та викликає у читачів почуття неприязні до нього, формує відверто упе-
реджене і негативне ставлення до цієї етнічної групи в цілому, що можна розцінювати як 
наміри, спрямовані на розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Подібні дії цілком можуть кваліфікуватися як злочинні у диспозиції статті 161 Кримі-
нального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 
національної належності або релігійних переконань», а у коментарю до цієї статті зазна-
чається: «…під діями, спрямованими на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, 
на приниження національної честі і гідності слід розуміти будь-які дії, метою яких є значне 
посилення серед певних груп населення настроїв неприязні, почуття сильної ворожнечі та 
огиди до інших етнічних або расових груп чи конфесій, приниження позитивних якостей 
тієї чи іншої нації…».

Проте особливе здивування викликає той факт, що наявність подібних публікацій на 
міліцейських Інтернет-ресурсах є відвертим ігноруванням вимог відомчих нормативних до-
кументів навіть самого Міністерства внутрішніх справ.

Підводячи підсумки, можливо зазначити: інформаційна політика МВС щодо ромського 
населення є політикою завуальованого, а іноді й відверто відкритого заохочування громадян 
до ксенофобії та певних видів побутової дискримінації ромів. Парадоксально, але у теперіш-
ній час Міністерство внутрішніх справ, за допомогою відомчих Інтернет-ресурсів, активно 
популяризує дві протилежні за змістом тези: з одного боку, керівники відомства деклару-
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ють свої наміри забезпечити послідовну протидію всім проявам дискримінації і неухильне 
дотримання міжнародних стандартів з цього питання, з іншого боку — органи внутрішніх 
справ не менш послідовно приймають участь у поступовому формуванні в суспільстві думки 
щодо можливості дискримінації окремих етнічних груп. 

Подібна тактика є сприятливим підґрунтям для поширення серед працівників ОВС Ук-
раїни ксенофобії, яка вже зараз призводить до фактів відвертої дискримінації ромів, скоєн-
ня масових порушень прав цієї етнічної меншини. Ось типовий приклад12.

Роми скаржаться обласним депутатам на дії міліції. Про це йшлося на сьогоднішньому 
засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, 
захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю. Інформує інтернет-видання 
«Волинська правда».

з цього приводу голова організації «терне рома» сергій григориченко написав звернення на адресу голови 

волинської облдержадміністрації бориса клімчука, облради — володимира войтовича, начальника обласного 

управління умвсу в’ячеслава ходирєва та прокурора області андрія гіля.

«10 березня працівниками міліції було проведено рейд в селищі торчин (луцький район). суть рейду полягала 

в тому, що від восьмої години ранку міліціонери, без дозволу, заходили до помешкань ромських родин: пере-

віряли паспорти, переписували номери мобільних телефонів, фотографували мешканців осель, знімали у них 

відбитки пальців.

При цьому працівники міліції відмовлялись повідомити про ціль свого візиту, наказу чи розпорядження, на 

основі якого вони вчиняли свої дії. більшість, а їх близько двадцяти осіб, відмовлялись пред’явити службове 

посвідчення та назвати своє прізвище та ім’я. деякі з міліціонерів обмежились повідомленням, що вони пред-

ставляють карний розшук», — йдеться у тексті звернення.

У тексті звернення йдеться про те, що під час перебування в оселях міліціонери поводи-
лись некоректно: погрожували фізичною розправою, фізичною розправою щодо їх малоліт-
ніх дітей; погрожували виселити всіх ромів з Торчина. Також, як зазначив голова організації 
«Терне Рома»,десятикласника однієї ромської родини відвели до торчинського опорного 
пункту, де побили. Іншу молоду людину, яка має струс мозку та перебуває на постільному 
режимі, попри благання матері, підняли з постелі і змусили надати потрібну міліціонерам 
інформацію. «За свідченнями потерпілих, такі «рейди» відбуваються два, три рази на рік. 
Дані акції супроводжуються вимаганням грошей під виглядом штрафів та у вигляді погроз, 
що невиконання спричинить гірші наслідки — включно до фізичної розправи», — йдеться 
у зверненні.

У свою чергу, заступник начальника управління УМВСУ у Волинській області Тарас 
Пазин повідомив депутатів, що криміногенна ситуація у Луцькому районі, зокрема у Тор-
чині, — «не проста». «Надходили скарги від громадян про погрози фізичною розправою між 
конфліктуючим сторонами. Все це реєструється і дається правова оцінка», — каже міліцей-
ський чиновник. Тарас Пазин розповів, що відповідно до розпорядження Луцького район-
ного відділу міліції, було видане розпорядження про проведення перевірок паспортного 
режиму. Разом з тим службовець каже, що аналогічні відпрацювання міліція проводила 
у Цумані, Голобах в межах профілактичних заходів з поліпшенням правової ситуації. 

Тарас Пазин повідомив присутнім, що на території Волинської області проживає понад 
5 тисяч осіб ромської національності. Відсутність в них документів ускладнює процес нав-
чання в школах, працевлаштування. На сьогоднішній день, за даними паспортного столу, 
в області з документами проживає більше 2 тисяч 200 громадян ромської національності.

На бік міліції під час розгляду цього питання став депутат Анатолій Вітів. «Якщо одна 
сторона вважає, що працівники міліції чинили незаконно, це має бути крім слів підтверд-

12 http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/28489/
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жено документацією — побої, заяви, свідки. І передані матеріали в суд. Бо ми зараз будемо 
звинувачувати у всьому міліцію», — сказав Вітів, додавши що висновки слід чекати від 
прокуратури і суду. «Хтось має наводити порядок в державі», — апелював на захист міліції 
Анатолій Вітів. 

До слова, у зверненні голови організації «Терне Рома» йдеться і про те, що вищезгадані 
дії правоохоронців «провокують національну меншину до громадського обурення. Для при-
кладу — погрози виселити ромів з Торчина. «Сільський голова с. Переспа (Рожищенський 
район), Курилович С.А. збирає підписи односельців під заявою, підбурює інших сільських 
голів на подібну акцію, щодо примусового відселення ромів з даних поселень», — йдеться 
у зверненні.

Зрештою депутатська комісія рекомендувала скерувати звернення на розгляд проку-
ратури, аби та дала належну правову оцінку викладеним обставинам та дала відповідь на 
звернення.

4. висновки

Наведені вище факти дають підстави стверджувати — українське суспільство уражено 
вірусом ксенофобії. Така хвороба не виникає випадково і «на порожньому місці»: саме 
у кризових економічних і соціальних ситуаціях ксенофобія загострюється і набуває масово-
го характеру, становиться агресивною, проявляється у найбільш небезпечних і загрозливих 
формах. Зростання рівня ксенофобії в Україні — це індикатор неблагополуччя нашого сус-
пільства та його недовіри до влади. 

На жаль, необхідно констатувати — у 2010–2011 роках органи державної влади практич-
но згорнули розпочату у 2008 р. активну наступальну діяльність в цьому напрямку і, з огляду 
на владу та політиків, зайняло позицію очікування, обмежуючись виключно спостережен-
ням за розвитком ситуації в країні.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що прояви ксенофобії і випадки диск-
римінації стали звичним явищем у діяльності органів внутрішніх справ України. Поступово 
поширюючись, вони стають невід’ємним атрибутом стосунків правоохоронців з окремими 
групами населення. Зрозуміло, що працівники ОВС — це частина нашого суспільства з його 
вадами і пороками, проте загострення проявів ксенофобії у міліцейському середовищі тим 
і небезпечно, що спотворене світосприйняття буде впливати на вчинки і рішення правоохо-
ронців при виконанні ними службових завдань.

5. рекомендації

1. Підготувати та ухвалити базовий антидискримінаційний закон, який містив би усі 
необхідні визначення, перелік ознак, за якими забороняється дискримінація, і механізми 
захисту від неї, підвищив відповідальність держави за протидію дискримінації, запроваджу-
вав спеціальний антидискримінаційний орган.

2. Підготувати законопроект про зміни до Закону «Про національні меншини в Ук-
раїні», провести експертизу законопроекту на відповідність стандартам ОБСЄ, Ради Європи 
і Європейського Союзу.

3. Розробити законопроект про зміни до Закону про мови, переглянути Закон про ра-
тифікацію Європейської хартії про регіональні мови та мовні меншини.

4. Підготувати законопроекти «Про національно-культурну автономію», про зміни 
в Цивільному кодексі та інших законах та спеціальні програми з метою розвинути принцип 
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недискримінації та передбачити спеціальні квоти для дискримінованих етнічних груп (рома, 
кримські татари, караїми, кримчаки, тощо).

5. Підготувати спеціальний виборчий закон для Автономної республіки Крим.
6. Провести інвентаризацію землі в АРК з метою вирішення проблеми надання земель-

них ділянок представникам депортованих народів.
7. Ввести норми, які передбачають цивільно-правову та адміністративну відповідаль-

ність за дії, спрямовані на дискримінацію окремих осіб і верств населення.
8. Поширити дію антидискримінаційних норм на іноземців, які на законних підставах 

перебувають в Україні.
9. Розробити і ухвалити зміни до законодавства з метою врегулювати одностатеве спів-

життя. 
10. Створювати атмосферу нетерпимості до проявів расизму та ксенофобії, зокрема, 

розробити і проводити освітні і культурні кампанії, спрямовані на виховання толерантності 
до іноземців.
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XIV. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ВІЛЬНИХ ТА ЧЕСНИХ ВИБОРАХ  
ТА РЕФЕРЕНДУМАХ У 2011 р.1

1. Загальний огляд

Права громадян на участь у виборах та референдумах протягом 2011 р. реалізовувалося 
у чотирьох площинах.

По-перше, під час безпосередньої участі у виборах. В 2011 році відбулося близько пів-
тори тисячі позачергових та проміжних виборів до органів місцевого самоврядування різних 
рівнів.

По-друге, у спробах ініціювати та провести три загальнонаціональних та близько десят-
ка місцевих референдумів. Відзначимо, що у 2011 р. ми зафіксували проведення лише двох 
місцевих референдумів. Інші спроби реалізувати своє право на місцеві референдуми були 
невдалими.

По-третє, у захисті у судах різних інстанцій громадянами своїх виборчих прав та 
права на участь у референдумах. В минулому році відбулося більше двох сотень судових 
процесів, що стосувалися захисту прав, які порушувалися під час минулорічних місцевих 
виборів 2010 р. або виборів, які відбулися у 2011 р. чи під час спроб організувати рефе-
рендуми.

Вчетверте, під час активної підготовки нового виборчого законодавства про вибори 
народних депутатів.

У 2011 р., за відомостями Державного реєстру виборців2, який надавав відповідним 
виборчим комісіям списки виборців для організації голосування, станом на середи-
ну листопада було проведено 1 361 вибори, а на кінець року було заплановано ще 135 
виборів.

Найбільшу кількість раз (1 066) у 2011 р. обиралися під час проміжних виборів депутати 
сільських та селищних рад. На другому місці за своєю кількістю були позачергові вибори 
селищних та сільських голів (178). Далі у порядку зменшення: проміжні вибори депутатів 
районних рад (3,9%), міських рад (1,8%), рад міст районного значення (1,7%), позачергові 
вибори міських голів (0,6%), проміжні вибори депутатів АРК і обласних рад (0,4%) та 
районних у місті рад (0,2%) (дивися таблицю 1). За самими приблизними розрахунками, 
під час проведення цих виборів реалізувати своє виборче право могли близько 4–5 млн. 
виборців.

1 Підготовлено Дементієм Бєлим, головою Херсонської обласної організації КВУ.
2 Розділ відомостей про призначенні вибори та референдумів в Україні на офіційному ресурсі Держав-

ного реєстру виборців http://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_static_page&ppg_id= 
193&pmn_id=118



���

XIV. ПрАВо нА УЧАсТь У ВІЛьних ТА ЧЕсних ВиБорАх ТА рЕФЕрЕнДУМАх У 2011 р.

Табл. 1. Кількість виборів до органів місцевого самоврядування станом на листопад 2011 р.

Види виборів Кількість %

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад 6 0,4

Вибори міських голів 8 0,6

Вибори депутатів міських ради міст республіканського, обласного значення 24 1,8

Вибори депутатів районних у містах рад 3 0,2

Вибори депутатів районної ради 53 3,9

Вибори депутатів міських рад міст районного значення 23 1,7

Вибори селищних та сільських голів 178 13,1

Вибори депутатів селищних та сільських рад (одномандатні округи) 1066 78,3

Разом 1361 100%

Джерело: Відділ реєстру виборців www.drv.gov.ua
Примітка: до кінця 2011 р. було заплановано ще 135 виборів

Вивчивши звіти громадських спостерігачів, повідомлення ЗМІ та судові рішення, що 
стосуються виборів, ми можемо зробити наступні висновки.

Кількість порушень виборчих прав громадян на місцевих виборах 2011 р. була на поря-
док нижчою, ніж кількість порушень на місцевих виборах 2010 р. 

На окремих виборах спостерігалися ті ж самі порушення, які відбувалися й під час ми-
нулорічної загальнонаціональної кампанії по виборам до органів місцевого самоврядуван-
ня: проблеми зі списками виборців, відмова у реєстрації кандидатів, їхніх довірених осіб, 
спроби, у тому числі незаконні, зняти кандидатів з реєстрації, факти незаконної агітації, 
підкупу виборців, порушень під час голосування та підрахунку голосів. Але ці порушення 
носили не системний, а епізодичний характер, та залежали від політичної ситуації у конк-
ретній територіальній громаді та від економічних чинників (наприклад, якщо громада мала 
у своїй власності цінні земельні ділянки, то на позачергових виборах голів в цих громадах 
спостерігалися порушення прав виборців). 

Абсолютна більшість виборів відбувалася у спокійній обстановці, без значних пору-
шень, ці вибори проходили поза увагою громадськості і, переважно, без активного втручан-
ня адміністративного ресурсу. 

Загалом, в Єдиному державному реєстрі судових рішень3 ми виявили 82 судові справи, 
що стосувалися вирішення спорів на виборах 2011 р. (дивися таблицю 2) 

Табл. 2. Проблеми з місцевих виборах 2011 р., які розглядалися в судах

№ Назви проблем кількість %

Початок виборчого процесу

1. Оскарження рішень щодо призначення виборів 3 3,7

2. Відмова владою профінансувати проміжні та позачергові місцеві вибори 4 4,9

Порушення принципу загальності виборів

3. Проблеми з уточненнями списків виборців 14 17,1

Порушення принципу вільних, чесних та доступних виборів

4. Відмови виборчих комісій реєструвати кандидатів, довірених осіб, зняття 
кандидатів з реєстрації за рішеннями комісій та судів.

18 21,8

3 Єдиний державний реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/
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5. Затягування банками відкриття рахунку кандидатів для участі у виборчо-
му процесі

1 1,2

6. Порушення під час передвиборчої агітації 10 12,2

7. Факти підкупу виборців 1 1,2

8. Порушення під час підрахунку голосів 4 4,9

9. Не визнання виборів 1 1,2

Порушення принципу доступності справедливого оскарження та об’єк-
тивності в організації виборчого процесу

10. Різноманітні формальні причини, які ставали перешкодами доступу до 
правосуддя

8 9,8

11. Незадовільний рівень організації роботи виборчих комісій та не реагуван-
ня виборчої комісії на скарги

4 4,9

12. Відмова виборчими комісіями реєструвати обраного депутата 1 1,2

13. Проблеми при заміщенні депутатів, обраних за партійними списками у ба-
гатомандатних округах

5 6,1

Неможливість реалізації принципу відповідальності депутатів

14. Спроби виборців відкликати депутатів 8 9,8

Разом 82 100%

Таблиця складена на підставі відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень ста-
ном на 2 грудня 2011 р. 

Примітки: 1. Вибори враховані станом на початок грудня 2011 р.
  2. Рахувалися не види виборів, а кількість судових справ, у тому числі апеляції

Аналіз судових рішень виявив, що на всіх стадіях виборчого процесу були факти пору-
шень виборчих прав громадян. 

Найбільш розповсюдженими стали проблеми із списками виборців (17,1%), відмови 
виборчих комісій реєструвати кандидатів та зняття з реєстрації кандидатів (21,9%), що при-
зводило до порушень принципу доступності та загальності виборів. 

До окремої групи ми включили рішення судів, які за формальними ознаками відмо-
влялися розглядати скарги по суті фактів порушень (9,8%), а також судові розгляди без-
діяльності виборчих комісій, які відмовлялися належно розглянути заяви про порушення 
виборчого законодавства (6,1%).

На наш погляд, тим самим порушувався принцип ефективності та справедливості сис-
теми оскарження під час виборів.

Інші порушення виборчих прав складають досить незначну частку, на відміну від виб-
орчої кампанії 2010 р.

2. Право на вільні і чесні вибори

2.1. сПиски виборців залишаються джерелом Порушень

Середня явка виборців під час голосувань на проміжних та позачергових виборах за-
звичай не перевищує 20–30%, а під час деяких проміжних виборів явка виборців становила 
взагалі усього 3%4. Але, не зважаючи на це, одна з найбільш гострих проблем, з якими 

4 На промежуточных выборах в Комсомольский райсовет при явке 3% победили регионал и комму-
нист — ПіК — 14 листопада 2011 р. 
http://pik.ua/news/url/na_promezhutochnyh_vyborah_v_komsomolskij_rajsovet_pobedili_regional_i_kommunist
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громадяни зверталися до суду під час виборчого процесу, стосувалася їхньої відсутності 
у списках виборців (17,1%). 

Це були звернення виборців до суду в день голосування і, у зв’язку із протиріччями 
у законодавчих актах, виборці не змогли реалізувати своє право на участь у виборах. Так, 
ч. 2 ст. 33 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі — Закону України «Про 
місцеві вибори») говорить про те, що «у день голосування зміни та уточнення до уточненого 
списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду». А у відповідності до вимог 
ч. 3 ст. 173 КАС України, позовну заяву про уточнення списку виборців може бути подано 
не пізніш як за два дні до дня голосування. Плутанина виникає на рівні понять «список 
виборців», «попередній список виборців» та «уточнений список виборців», усе це потребує 
роз’яснень законодавця, щоб вирішити цю гостру проблему та надати можливість судам 
в день голосування включати виборців до списку своїм рішенням. 

Відділи реєстру виборців протягом року проводили значну роботу для подолання про-
блем у списках виборців. Як зазначав на початку 2011 р. член ЦВК Олександр Шелестов, 
за весь час функціонування автоматизованої системи Реєстру виборців (з 2009 р.) було ви-
явлено майже мільйон можливих кратних включень виборців, та за результатами перевірки 
знищено 930 598 записів кратних включень виборців.5

Протягом 2011 р. ЦВК прийняло двадцять шість постанов, якими доручила органам 
ведення Державного реєстру виборців у зв’язку із виявленими відділами реєстру випадків 
кратних включень виборців, знищити зайві записи. Лише у жовтні — початку листопада 
було знищено близько восьми тисяч таких записів.6

Треба зазначити, що самі відділи опинилися в тяжкому фінансовому становищу. В біль-
шості регіонів у зв’язку із впровадженням адміністративної реформи на початку року намі-
тилася тенденція скорочення штатної кількості співробітників відділів ведення Державного 
реєстру виборців. У цій ситуації 4 травня 2011 р. Всеукраїнська громадська організація Ко-
мітету виборців України навіть вимушена була зробити публічну заяву на захист співробіт-
ників органів ведення Державного реєстру виборців.

У цій Заяві, зокрема, говорилося: «Від виборів до виборів КВУ відмічає покращення 
якості списків виборців, в першу чергу завдяки сумлінній роботі більшості співробітників 
органів ведення Державного реєстру, які дуже часто працюють в мінімальному від необ-
хідного складі. Разом з тим, Державний реєстр виборців все ще далекий від досконалості. 
Тому будь-яке скорочення співробітників цих органів обов’язково погіршить якість самої 
бази даних виборців». 

Комітет виборців України закликав обласні та районні державні адміністрації, міські 
ради, у складі яких працюють органи Державного реєстру, дотримуватись встановленої Ка-
бінетом Міністрів штатної кількості органів ДРВ та відмовитись від спроб їхнього скорочен-
ня, бо, на думку громадських спостерігачів, ці дії «безпосередньо вплинуть на якість списків 
виборців і, відповідно, на дотримання виборчих прав громадян».7

2.2. відмова місцевої влади Фінансувати виборчий Процес — 

новий вид Порушень виборчих Прав

Зміна виборчого законодавства та повернення на місцевому рівні змішаної системи 
призвело до появи нових видів порушень виборчих прав громадян. Так, згідно з Законом 
України «Про місцеві вибори», з Державного бюджету фінансується проведення чергових, 

5 Олександр Шелестов Державний реєстр виборів — прогрес у забезпеченні списків виборів // Вісник 
Центральної виборчої комісії — 2011 — № 1 — С. 35–38

6 За відомостями офіційного сайту Державного реєстру виборців http://www.drv.gov.ua
7 Цитуємо за офіційним сайтом ВГО КВУ http://cvu.org.ua/?lang=ukr&mid=fp&id=2947&lim_beg=105
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позачергових та перших місцевих виборів. Фінансування проміжних виборів в одноман-
датних округах покладено на місцеві бюджети. Виборчі комісії різних рівнів в минулому 
році вимушені були щонайменше тричі (у м. Слов’янську Донецької області, у м. Городище 
Черкаської області, у Плесецькій сільській раді Васильківського району Київської області) 
звертатися до суду, щоб примусити органи місцевого самоврядування профінансувати виб-
орчий процес. У всіх випадках суди були на стороні виборчих комісій та вставали на захист 
виборчих прав громадян.

2.3. виборчі комісії активно застосовували свої Повноваження відмовляти 

у реЄстрації або знімати з реЄстрації кандидатів

Ця обставина залишається поширеним джерелом порушень прав. Майже 22% всіх судо-
вих виборчих спорів, які виникли навколо місцевих виборів у 2011 р., пов’язані з активним 
застосуванням виборчими комісіям своїх повноважень відмовляти у реєстрації кандидатам 
та їхнім довіреним особам, а також знімати з реєстрації кандидатів у випадках наявності 
кількох попереджень за порушення виборчого законодавства. При цьому попередження 
часто виносилися за будь-які, навіть дуже дрібні порушення виборчого законодавства чи 
навіть за порушення, які від імені кандидата здійснювали невідомі особи. Подібна ситуація 
виникла у жовтні 2011 р. із представником КПУ, кандидатом в депутати Верховної Ради АР 
Крим по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 13 на проміжних виборах 
депутата Верховної Ради АР Крим.

Виборча комісія своїм рішенням від 31 жовтня встановила факт повторного порушення 
цим кандидатом виборчого законодавства та зняла його з реєстрації. Підставою для тако-
го рішення стали агітаційні листівки цього кандидата, які були наклеєні на будинку, що 
є пам’яткою історії. Лише через тиждень, 7 листопада, за кілька днів до голосування, Ок-
ружний адміністративний суд АРК, після дослідження всіх обставин справи, взяв до уваги 
той факт, що напередодні виявленого порушення було пограбовано офіс КПУ в Сімферо-
полі, і тому не можливо однозначно стверджувати те, що листівки на пам’ятці історії клеїли 
за дорученням кандидата у депутати. Вони могли бути розміщенні невідомими особами, 
щоб спровокувати зняття представника КПУ з реєстрації. На цій підставі рішення виборчої 
комісії про зняття кандидата з реєстрації було визнано незаконним.8

Ми фіксували застосування виборчими комісіями цієї практики під час проведення тих 
виборів, які відбувалися в умовах політичного протистояння або гострої конкуренції. Іноді 
пояснити подібні рішення виборчих комісій можна було лише двома причинами: заанга-
жованістю окремих виборчих комісій на користь конкретних кандидатів або їхнім низьким 
рівнем підготовки.

Наведемо ще кілька фактів. Так, 13 листопада 2011 р. Новоолександрівська сільська 
виборча комісія Запорізького району Запорізької області відмовила громадянці у реєстрації 
кандидатом на посаду сільського голови на тій підставі, що громадянка подала для реєст-
рації серед інших документів власну декларацію про майновий стан та доходи, а не довідку 
з податкової служби про цю декларацію, як того вимагають зміни до Закону про вибори, які 
вступили у силу після прийняття Податкового кодексу України. Замість того, щоб попроси-
ти надати довідку з податкової, виборча комісія відмовила громадянці у праві балотуватися 
на посаду сільського голови. Запорізький районний суд Запорізької області 17 листопада 
скасував це незаконне рішення виборчої комісії.9

18 листопада, в останній день подання документів про реєстрацію кандидатів на по-
саду міського голови Вишневого Києво-Святошинського району Київської області міська 
виборча комісія відмовила у реєстрації відразу восьмим кандидатам. Причина відмови, як 

8 Реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/Review/19034870
9 Реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/Review/19372918
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повідомляє телеканал «24»10, це помилки в поданих документах. В інформаційному пові-
домленні йдеться, що «усі восьмеро кандидатів у мери, яким відмовлено, є представниками 
опозиційних партій». Суд за позовом одного з кандидатів — представника «Європейської 
партії» Юрія Лісничого — визнав рішення виборчої комісії про зняття пана Лісничого не-
правомірним. У повідомленні далі йдеться, що виборча комісія збирається оскаржувати це 
рішення. Приводяться характерні слова незареєстрованого кандидата:

«навіть, якщо вони мене зареєструють, якщо я виграю цей суд, вони зареєструють мене 26-го, рішення вида-

дуть на руки 27-го, в мене не буде ні членів дільничної комісії, ні спостерігачів, не буде відкрито рахунку, фак-

тично, я буду позбавлений в повній мірі скористуватися конституційним правом на ведення якоїсь агітації».

На відміну від минулорічних виборів, значну частину подібних, м’яко кажучи, супереч-
ливих рішень, пізніше скасовували суди. 

2.4. «обов’язковим» атрибутом «резонансних» виборів були 

й Порушення Прав сПостерігачів

За повідомленнями Комітету виборців України, 13 листопада під час проміжних виборів 
депутата Верховної Ради АРК у виборчому окрузі № 13 (Сімферополь) керівництво окремих 
дільничних виборчих комісій всупереч виборчому законодавству, обмежувало пересування 
спостерігачів по території виборчих дільниць. Так, на дільниці № 48 комісія прийняла рішення 
про встановлення так званої «робочої зони», в яку не мали права заходити ні журналісти, ні 
спостерігачі. Аналогічна ситуація була зафіксована і на 59-ій дільниці. Там спостерігачам та 
ЗМІ відвели найдальший кут приміщення, заборонивши наближатися до столів членів комісії.11

На щастя, подібні випадки у 2011 р. були поодинокими.
Таким чином, під час проведення місцевих виборів 2011 р. зафіксовані незначні пору-

шення виборчих прав громадян, які у більшості випадків рішеннями судів були відновлені. 
Але у зв’язку із швидкоплинним виборчим процесом дуже часто громадяни не могли брати 
повноцінної участі у виборах.

2.5. Прийняття закону Про вибори народних деПутатів відбувалося 

без широкого обговорення та у неПрозорій сПосіб

17 листопада 2011 р. народні депутати України конституційною більшістю голосів ух-
валили Закон про вибори народних депутатів. За цей закон проголосувало 366 депутатів, 
зокрема Партія регіонів — 187, КПУ — 24, Народна партія — 20, група «Реформи заради 
майбутнього» — 19, позафракційні — 18, «БЮТ-Батьківщина» — 62, НУНС — 36.

Основою прийнятого закону став законопроект, підготовлений Робочою групою на 
чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем і вже розглянутий Венеціанською ко-
місією. На початку листопада була створена Тимчасова спеціальна комісія з метою пошуку 
компромісу щодо різних проектів закону, які були зареєстровані у парламенті. 

На вимогу опозиції, були внесені поправки, які, на їхню думку, знижують ризики фаль-
сифікації виборів. Водночас «політичні» питання — пропорційно-мажоритарна система, 
прохідний бар’єр у 5%, заборона на участь блоків у виборах — залишилися в запропонова-
ному владою варіанті.12

10 Повідомлення телеканалу 24 про ситуацію у місті Вишневе Київської області http://24tv.ua/news/
newsVideo.do?u_misti_vishneve_8_kandidativ_u_meri_ne_zareyestruvali&objectId=160152

11 КВУ зафіксував численні порушення під час довиборів до Кримського парламенту http://cvu.org.ua/? 
lang=ukr&mid=fp&id=3134&lim_beg=0

12 Рада прийняла закон про вибори конституційною більшістю// Дзеркало тижня — 17 листопада 2011 р.
http://news.dt.ua/POLITICS/rada_priynyala_zakon_pro_vibori_konstitutsiynoyu_bilshistyu-91762.html
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Прийняттю нового виборчого закону передував досить драматичний процес. Громад-
ськість та представники незалежного експертного середовища, намагаючись вплинути на 
розробку законодавства до парламентських виборів 2012 року, створили Громадський кон-
сорціум виборчих ініціатив та організували широке відкрите обговорення виборчої реформи. 
В публічних дискусій, в фокус-групах, в експертному опитуванні взяло участь 1 359 експер-
тів з усіх регіонів України13. Їхні думки і досвід — це безцінний матеріал, — зазначив голова 
Правління ВГО КВУ Олександр Черненко. Але їхні думки не були враховані ні Робочої гру-
пою на чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем, ні Тимчасовою спеціальною 
парламентською комісією, ні самими народними депутатами при голосуванні.

Голова Правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, коментуючи під-
сумки діяльності Робочої групи, відзначила:

«Президент, оголосивши широке експертне обговорення, виніс виборчу реформу поза парламент, але як такого 

обговорення запропонованої мажоритарно-пропорційної системи не відбулося й досі. така тенденція шкодить 

легітимності процесу та викликає недовіру до його результатів». 

Голова Правління КВУ Олександр Черненко відзначив:

«хоч у рекомендаціях венеціанської комісії було вказано на доцільність запровадження пропорційної системи 

відкритих регіональних списків, нам знову хочуть нав‘язати систему, яка дискредитувала себе під час попе-

редніх виборчих кампаній»14

«найбільш проблемні точки виборчих перегонів 2012 р. — це процес нарізки округів, складання списків виб-

орців, організація голосування і встановлення його результатів. також існує вірогідність тиску на змі та склад-

ності оскарження в судах порушень виборчих комісіях. але найголовніший ризик — це змішана система, яка 

зумовлюватиме вплив адмінресурсу на результати виборів», — відзначив директор правових програм лабора-

торії законодавчих ініціатив денис ковриженко.

Представники громадськості вважають, що, не зважаючи на всі суперечливі норми, новий закон про вибори 

не стане перешкодою проведенню чесних та демократичних виборів. наприклад, таку думку висловила голова 

Правління громадянської мережі «оПора» ольга айвазовська. але це буде лише за умови не втручання влади 

у виборчий процес. як результат ми можемо не отримати реальної конкурентної виборчої боротьби: «завдяки 

адміністративному ресурсу можна організувати попередню зачистку округів від популярних кандидатів. мето-

ди можуть застосовуватися різні: від переслідування правоохоронних та податкових органів до залякування на 

побутовому рівні. тож, велика доля відповідальності за результат лежатиме на керівництві країни».15

3. Право на участь у референдумах

3.1. народна ініціатива у ініціюванні всеукраїнських реФерендумів Є ФікціЄю

У минулому році громадяни нашої країни спробували ініціювати проведення трьох за-
гальноукраїнських референдумів.

13 Цитуємо за повідомленням на офіційному сайті ВГО КВУ http://cvu.org.ua/?lang=ukr&mid=fp&id= 
3165&lim_beg=0

14 Громадські організації вкотре наголошують на відсутності публічного обговорення змін до законо-
давства про вибори народних депутатів — 28.09.2011 — офіційний сайт ВГО КВУ http://cvu.org.ua/? 
lang=ukr&mid=fp&id=3102&lim_beg=30

15 Цитуємо за повідомленням на офіційному сайті ВГО КВУ http://cvu.org.ua/?lang=ukr&mid=fp&id= 
3165&lim_beg=0 
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Ініціатори першого всеукраїнського референдуму хотіли запропонувати громадянам Ук-
раїни висловити свою ставлення до чотирьох питань:

«1. чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень верховної ради україни VI скликання? 

2. чи підтримуєте ви проведення дострокових виборів до верховної ради україни в період 60 днів з дня 

оголошення результатів волевиявлення громадян на всеукраїнському референдумі за народною 

ініціативою?

3. чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень Президента україни януковича віктора Федо-

ровича?

4. чи підтримуєте ви проведення дострокових виборів Президента україни в період 60 днів з дня ого-

лошення результатів волевиявлення громадян на всеукраїнському референдумі за народною ініціа-

тивою?».

Ініціатори другого референдуму планували поставити на обговорення наступні питання: 
«Чи підтримуєте ви пенсійну реформу, а саме збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років, 
для чоловіків до 65 років?»

Представники третьої ініціативи проведення всеукраїнського референдуму планували 
винести на всеукраїнське обговорення питання: «Чи підтримуєте Ви заборону купівлі-прода-
жу земель сільськогосподарського призначення і пов’язане у зв’язку з цим внесення відповідних 
змін до Земельного кодексу України?» (зміст цього питання в деяких випадках відрізнявся).

Збори по створенню ініціативних груп відбулися у всіх регіонах країни. Найбільш масо-
вою була ініціатива по проведенню всеукраїнського референдуму щодо виявлення ставлен-
ня громадян до заборони купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

Всі ці ініціативи зазнали перешкод з боку влади та не були реалізовані. Ми можемо 
розділити всі наявні перешкоди на шляху ініціювання всеукраїнських референдумів на три 
групи.

Перешкоди першої групи: заборона проведення зборів громадян для створення ініціа-
тивних груп (Бровари Київської області, Вільногірськ Дніпропетровської області, Чернівці 
та інші).

Перешкоди другої групи: відмова посадових осіб місцевого самоврядування подати до-
кументи по створенню ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму за на-
родної ініціативи до ЦВК, як того вимагає законодавство (Дніпропетровськ, Нова Одеса 
Миколаївської області, Ізюм Харківської області та деякі інші).

Але найбільший «удар» взяла на себе ЦВК, яка протягом року відмовила у реєстрації ста 
шістнадцяти ініціативним групам по проведенню всеукраїнських референдумів. 

Таким чином, протягом кількох років наші громадяни не можуть реалізувати своє право 
на проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою.

3.2. місцеві реФерендуми можливі лише із доброї волі місцевої влади

За відомостями Державного реєстру виборців, у 2011 р. відбулося усього два місцевих 
референдуми, один з яких було визнано недійсним.

За нашими далеко не повними підрахунками, щонайменше одинадцять спроб провести 
місцеві референдуми у 2011 р. завершилися невдачами. З них п’ять разів пробували ініцію-
вати місцевий референдум мешканці Чернівців, два рази — мешканці міста Первомайський 
Харківської області, а також активні мешканці Одеси, Луганська та Олександрівська, Хер-
сона, Дніпрорудного Запорізької області.

У всіх випадках представники місцевої влади відмовлялися під різними приводами 
реєструвати ініціативні групи та надавати їм дозвіл збирати підписи городян для ініціюван-
ня місцевого референдуму.
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Представники ініціативних груп безрезультатно оскаржували рішення представників 
влади в апеляційних судах. Необхідно звернути увагу на те, що судді відмовляли представ-
никам ініціативних груп, використовуючи протилежні доводи.

Так, Чернівецький окружний адміністративний суд своєю ухвалою від 30 червня 2011 р.16, 
посилаючись на те, що статтею 174 КАС України врегульовані особливості провадження 
у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності під час проведення виборів чи 
референдумів, а саме: відповідно до ч. 6 ст. 172 КАС України позовні заяви може бути по-
дано до адміністративного суду у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії 
або допущення бездіяльності, залишив заяву ініціативної групи мешканців міста Чернівці 
без розгляду у зв’язку із пропуском терміну подання позовної заяви. Це рішення підтвердив 
4 липня Вінницький апеляційний адміністративний суд.17

Запорізький окружний адміністративний суд на цій же підставі своїм рішенням від 
18 листопада 2011 р. залишив без розгляду позов ініціативної групи мешканців міста Дніпро-
рудний Запорізької області.18

А Одеський апеляційний адміністративний суд в аналогічній ситуації із ініціативною 
групою виборців з Херсона у своєму рішенні від 11 липня 2011 р. зробив протилежний 
висновок: «Отже, ініціативна група місцевого референдуму набуває статусу суб’єкта ви-
борчого процесу чи процесу референдуму тільки з дня одержання свідоцтва про реєст-
рацію, тому висновок суду першої інстанції щодо розгляду справи за позовом ініціатив-
ної групи з особливостями, визначеними КАС України для розгляду спорів, пов’язаних 
з виборчим процесом та процесом референдуму — є помилковим».19 В результаті Одесь-
кий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Херсонського окружного 
адміністративного суду, яке зобов’язувало Херсонського міського голову зареєструвати 
ініціативну групу.

Найбільш драматично розвивалися події в Чернівцях20 У 2011 р. територіальна громада 
міста Чернівці п’ять разів намагалася ініціювати проведення місцевого референдуму. У всіх 
випадках місцева влада не дала можливості не тільки провести референдум, але не дозволи-
ла навіть розпочати збір підписів на підтримку народної ініціативи. Причиною цього були 
нібито процедурні порушення під час проведення зборів громадян, на яких піднімалося 
питання про місцевий референдум. Для того, щоб відмовити у реєстрації ініціативної групи 
або унеможливити оскарження у суді факту відмови, застосувалися різноманітні засоби: від 
ретельних перевірок списків та протоколів, проведення відеозапису зборів ініціативних груп 
до надання неналежно оформлених відмов, що утруднювало судове оскарження та гальму-
вало вирішення справи по сутті.

Ось як коментує ситуацію в Чернівцях адвокат Центру громадської адвокатури Леонід 
Тарасенко:

«ініціативна група місцевого референдуму не має права звертатися до суду, оскаржуючи відмову міського 

голови в її реєстрації, бо цю ініціативну групу не зареєстровано. При цьому ігноруються вимоги чинного зако-

нодавства, відповідно до яких ініціативна група є створеною з моменту її обрання на зборах громадян, і після 

цього вона подає необхідні документи міському голові для отримання права збирати підписи громадян на 

підтримку референдуму. без такої реєстрації ініціативна група просто не матиме права збирати такі підписи, 

але вважатиметься створеною».

16 Реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/Review/16845192
17 Реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/Review/16580709
18 Реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/Review/19379605
19 Реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/Review/18666583
20 Надія Зелінська «Право на місцевий референдум — без права на реалізацію» // Центр громадської 

адвокатури http://cga.in.ua/index.php?itemid=1160
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XIV. ПрАВо нА УЧАсТь У ВІЛьних ТА ЧЕсних ВиБорАх ТА рЕФЕрЕнДУМАх У 2011 р.

Таким чином, ми можемо констатувати, що представники місцевої влади в різних куточ-
ках України систематично порушують основні принципи народовладдя, викладені в Конс-
титуції України та Законі України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» і не дають 
можливості своїм громадам навіть ініціювати референдуми. Представники влади активно 
перешкоджають проявам безпосередньої демократії.

4. висновки

У 2011 році абсолютна більшість виборів відбувалася у спокійній обстановці без знач-
них порушень та проходила поза увагою громадськості і, переважно, без активного втручан-
ня адміністративного ресурсу. Фіксувалися окремі порушення, які не носили системного 
характеру. 

Головними джерелами порушень стали низький рівень підготовки виборчих комісій, 
їхня ймовірна заангажованість на користь конкретних кандидатів, недосконалість вибор-
чого законодавства, які дозволяли виборчим комісіям зловживати своїми повноваженнями, 
наприклад: не реєструвати кандидатів або знімати їх з реєстрації за дрібні порушення.

З’явилися нові види порушень виборчих прав, а саме відмова місцевої влади фінансу-
вати проміжні вибори.

Більшість цих порушень вдавалося подолати завдяки судовим позовам. Судова система під 
час малочисельних виборчих спорів 2011 р. спрацювала у більшості випадків ефективно. 

Відділи Державного реєстру виборців продовжили роботу по вдосконаленню списків 
виборців, хоча самі органи Держреєстру перебували під загрозою скорочення штатів та об-
меження фінансування. 

Слід зазначити, що прогалини, зокрема щодо включення виборців у списки в день 
голосування, в різних законодавчих актах становили джерело порушень прав виборців на 
участь у голосуванні. 

Однією з найголовніших проблем з дотриманням виборчих прав в Україні у 2011 р. 
залишається неможливість виборців реалізувати свої права на участь у ініціюванні та прове-
денні всеукраїнських та місцевих референдумів за народною або місцевою ініціативою.

Групи громадян, які намагаються ініціювати проведення референдумів, з року в рік сти-
каються із систематичними перешкодами як на місцевому, так й всеукраїнському рівнях. 

Однією з найголовніших подій 2011 р. стало прийняття нового Закону «Про вибори 
народних депутатів України». Прийняття цього Закону не було обумовлено об’єктивною 
необхідністю та вирішувало виключно політичні потреби влади. 

Не зважаючи на власні обіцянки, представники влади не провели широкого публічного 
обговорення реформи виборчого законодавства, а результати обговорення, яке було прове-
дено громадськістю, проігнорували. 

Не зважаючи на відсутність прозорості та публічності при прийнятті закону про вибори, 
за нього проголосувала конституційна більшість у Верховній Раді. Відзначимо, що на дум-
ку представників громадськості, новий закон про вибори, не зважаючи на всі суперечливі 
норми, не стане перешкодою для проведення чесних та демократичних виборів за умови не 
втручання влади у виборчий процес. 

Широке застосування адміністративного ресурсу під час виборчого процесу 2012 р. ста-
не головною загрозою для чесних, вільних та прозорих виборів. 

Ми в черговий раз констатуємо, що влада не бажає враховувати абсолютну більшість 
рекомендацій, які пропонуються громадськістю. Як результат, з року в рік порушуються 
виборчі права громадян. 

2012 рік буде черговим викликом для української влади та суспільства. Лише об’єднавши 
зусилля, ми зможемо зменшити кількість порушень виборчих прав громадян.
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5. рекомендації

1. Ми наголошуємо, що конче назріла необхідність найскорішого законодавчого вре-
гулювання процедури проведення всеукраїнських та місцевих референдумів. Необхідно 
максимально обмежити можливість влади перешкоджати волевиявленню громадян шляхом 
участі у референдумах. 

2. Необхідно передбачити достатнє фінансування та державну підтримку подальшому 
вдосконаленню Державного реєстру виборців. Спроби обмежити фінансування та скороти-
ти штати відділів Державного реєстру є недопустимими. 

3. Залишається критично важливим надання виборцям, які не потрапили до списку ви-
борців з різних причин, можливості за рішенням суду реалізувати своє конституційне право 
на участь у виборах.

4. Потрібно продовжити роботу над кодифікацією виборчого законодавства. Необхідно 
відмовитися від політичної доцільності, провести широке громадське обговорення, залу-
чивши до нього широке коло організаторів виборчого процесу, науковців, представників 
спеціалізованих громадських організацій. У Виборчому кодексі врахувати негативний досвід 
виборчих кампаній 2009–2010 рр. та уніфікувати розрізнені і суперечливі виборчі закони.

5. Залишається актуальним вдосконалення практики оскарження порушень виборчого 
законодавства. Ми вважаємо, що можливість повертати скарги суб’єктам виборчого проце-
су, спираючись на формальні, технічні підстави, у випадку, коли суть питання є зрозумілою 
з матеріалів, які подають скаржники, в існуючій ситуації є серйозною перешкодою до по-
новлення виборчих прав громадян.

6. Залишається не вирішеним питання підвищення кваліфікації членів виборчих ко-
місій всіх рівнів. Необхідно вводити постійне навчання та відсів тих, хто цього навчання не 
пройшов.

7. Найголовнішим завданням залишається необхідність забезпечення невтручання пред-
ставників влади у виборчий процес.

8. Правоохоронним органам необхідно більш ретельно перевіряти інформацію про ви-
падки порушень виборчих прав громадян.
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XV. ПРАВО ВЛАСНОСТІ1

1. Загальний огляд

Важливими елементами здійснення державою права на мирне володіння своїм майном 
є забезпечення нею умов, за яких можливими є захист, реалізація і повага до права влас-
ності кожного. А також правомірність, обґрунтованість і пропорційність обмеження органа-
ми державної влади права власності. 

У 2011 році Україна, як і в попередні роки, мала достатньо проблем як із встановлен-
ням гарантій права власності, так і з неправомірним обмеженням державою цього права. 
Слід зазначити, що органи влади дуже часто діяли неефективно щодо реагування на різного 
роду порушення права власності, а з іншого боку люди часто не боролися до кінця за свої 
права.

Відсутність ефективної системи реєстрації прав власності на нерухоме майно стала од-
нією із найбільших проблем, з якою стикається фактично кожна людина, яка живе в Ук-
раїні. Незважаючи на певні позитивні кроки, які робилися державою щодо впровадження 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
це поки що не призвело до реальних змін, які б посилювали гарантії захисту прав власності. 
На сьогодні здійснюється тільки комплекс підготовчих дій, необхідних щоб цей закон за-
працював. Крім того, відсутність визначеності щодо відповідального за реєстрацію органу 
є черговою перешкодою для вдосконалення системи реєстрації власності.

Не менш важливою проблемою залишається невиконання рішень національних судів, 
що захищають власність. Останніми роками змін не спостерігається: держава нічого не 
може зробити щоб вирішити цю системну проблему. Кількість рішень, які роками не вико-
нуються, щороку збільшується, а відповідно, борг держави росте. Європейський суд з прав 
людини підкреслив наявність цієї проблеми прийняттям «пілотного рішення» у справі 
«Юрій Миколайович Іванов проти України», надавши Україні рік для того, щоб вирішити цю 
проблему. Але вже наближається до кінця другий рік, як це рішення фактично залишаєть-
ся невиконаним. А отже, практично відсутні гарантії того, що будуть виконані рішення, 
за якими люди змогли домогтися захисту свого права власності. 

У контексті невиконання рішень судів, що захищають власність, важливо зазначити, 
що існують суттєві проблеми, з якими стикаються тисячі українців у процесі захисту свого 
права у суді. Не дотримуються строки розгляду, частими є процесуальні порушення, що 
вчиняються судом щодо незабезпечення позову, також існують проблеми щодо розмежу-
вання компетенції судів по розгляду справ, що захищають власність. 

Як і раніше, існують проблеми із застосуванням Закону України «Про відчуження зе-
мельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». На жаль, 

1 Підготовлено М. Щербатюком, УГСПЛ.
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дуже часто недоліки цього закону використовуються з метою неправомірного обмеження 
прав власності. Цьому сприяє розмитість у законі понять суспільної потреби і суспільної 
необхідності, відсутність ринкових засад у питаннях компенсації за майно, а також існуючі 
можливості для зловживань з боку державних чиновників.

Проблемними залишаються питання захисту права власності у земельних відноси-
нах. Особливо враховуючи наявність мораторію на купівлю-продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення, а також існування інших проблем у цій сфері, зокрема, фінансових 
і процедурних перешкод щодо здійснення права власності людей, які мають державні акти 
на землю старого зразка. Не менш складними є проблеми, які існують у сфері будівництва 
і оформлення збудованого.

Ці та багато інших проблем із дотриманням права власності в Україні говорять про те, 
що люди в нашій країні поки що не можуть розраховувати на те, що їх право на володіння, 
користування і розпорядження власністю поважається, захищається і реалізується державою 
на тому рівні, який дозволив би їм відчувати себе повноцінними власниками. 

2. гарантії Права власності

2.1. державна реЄстрація Прав власності на нерухоме майно

Створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (у то-
му числі і на земельні ділянки) є одним із головних завдань держави в сфері забезпечення 
права на мирне володіння своїм майном. Створення такої системи має забезпечити належ-
ний захист прав фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно. 

В Україні вже тривалий час існують системні проблеми у цій сфері, про які вже неод-
норазово йшлося в щорічних доповідях про права людини.2 До сьогодні система реєстрації 
речових прав на нерухомість в Україні функціонує у формі реєстрації правовстановлюючих 
документів і включає реєстрацію або фіксацію документів, які впливають на права щодо 
нерухомого майна.

Основною вадою такої системи реєстрації правовстановлюючих документів є те, що са-
ма по собі ця система не забезпечує гарантії права власності — система просто запрошує 
шукачів перевірити копії документів і самостійно зробити висновки щодо законності від-
повідних прав на власність. Множинність органів, які відповідальні за введення різноманіт-
них реєстрів, де ці права фіксуються, тільки поглиблює проблему фактичної незахищеності 
права власності в Україні.

Розуміння існування цієї проблеми в Україні підштовхує до пошуків варіантів виходу. 
Як альтернатива системи реєстрації правовстановлюючих документів про перехід власності 
сьогодні розглядається система реєстрації права власності. За цією системою кожна ділянка 
землі або об’єкт нерухомого майна мають бути позначеними на плані, а відповідні права, 
пов’язані з цією ділянкою або майном, вносяться до реєстру. Крім того, до реєстру вно-
ситься ім’я власника майна. Коли все майно передається новому власникові, то залишаєть-
ся лише змінити ім’я власника.

В абсолютній більшості цивілізованих країн доступ до реєстру нерухомого майна від-
критий і надається будь-якому представникові громадськості без жодних обмежень щодо 
рівня доступу. Інакше кажучи, будь-яка особа може отримати доступ до всієї інформації, 
що міститься в реєстрі (зазвичай за умови сплати відповідного збору), навіть якщо така 
інформація стосується майна іншої особи. Навіть у країнах, в котрих є деякі обмеження до-
ступу, інформацію про особу власника можна вільно отримати в будь-якому разі. В Україні 

2 Українська Гельсінська спілка з прав людини Щорічні доповіді про права людини http://www.helsinki.
org.ua/index.php?id=1298357458, http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1245859763 
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ж практично унеможливлюється доступ до інформації про власників нерухомого майна, 
зокрема, до списку співвласників багатоквартирних будинків, що перешкоджає створенню 
ОСББ; про майно політиків та чиновників суспільство дізнається лише в результаті жур-
налістських розслідувань тощо. 3

Потрібно зазначити, що Україна протягом останніх двох років робить певні кроки на 
шляху до реформування системи реєстрації прав на нерухоме майно, зокрема український 
парламент у 2010 році прийняв нову редакцію Закону України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який, згідно з преамбулою до нього, 
«...спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав, створення умов 
для функціонування ринку нерухомого майна».

«Нерухоме майно» у цьому законі було визначене як «земельні ділянки, а також об’єкти, 
розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни 
призначення». Тобто «земля» та «будівлі» нарешті стали «нерухомістю», а експерти відзна-
чили, що нарешті в Україні земля і розміщені на ній будівлі реєструватимуться однією ор-
ганізацією, як це й робиться в усьому цивілізованому світі.

Закон загалом спрямований на виправлення практики, що склалася в Україні у сфері 
регулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме май-
но. Так, законом передбачається створення єдиної системи державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і визначаються нові підходи до державного регулю-
вання цивільних правовідносин у цій сфері. При цьому Закон визначив інший концептуаль-
ний підхід як до процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, так і до 
системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно за цим законом здійснювати-
меться за принципом «єдиного вікна», який полягає у тому, що в одному органі будуть 
реєструватися всі права та обтяження на нерухоме майно, як на земельні ділянки, так і на 
об’єкти, розташовані на них. 

Новий підхід щодо побудови системи органів державної реєстрації ґрунтується на тому, 
що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень — це офіційне 
визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових 
прав на нерухоме майно та їх обмежень, що супроводжується внесенням даних до Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Тобто, державна реєстрація 
прав є виключно функцією держави, яка набуває і здійснює свої права та обов’язки через 
органи державної влади, і саме тому орган державної влади і має забезпечувати реалізацію 
такої функції.

Відповідно до закону систему органів державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно складатимуть спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з пи-
тань державної реєстрації прав, який є держателем Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, та його територіальні органи, які є органами державної реєстрації прав.

Водночас, у ході реалізації адміністративної реформи зазнала змін і система органів дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Так, відповідно до Указу 
Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи цент-
ральних органів виконавчої влади» в Україні розпочато адміністративну реформу, однією із 
концептуальних засад якої є покладення різного функціонального характеру повноважень 
на міністерства, служби, агентства та інспекції.

Цим Указом вирішено утворити Державну реєстраційну службу та покласти на неї 
функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, а також функції Міністерства 
юстиції з реалізації державної політики у сфері реєстрації.

3 Опорно-нерухомий апарат Т. Монтян «Дзеркало тижня. Україна» № 14, 15 Квітень 2011 http://dt.ua/
articles/79649 
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А 6 квітня 2011 року було підписано Указ Президента України №401/2011 «Про затвер-
дження Положення про Державну реєстраційну службу України», згідно з яким Укрдерж-
реєстр є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й коорди-
нується Кабінетом міністрів України через міністра юстиції України і входить до системи 
органів виконавчої влади. Згідно із зазначеним указом, цей орган, зокрема, здійснює дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.

Експерти розцінили цей указ як черговий крок до впровадження системи реєстрації 
нерухомого майна, хоч скільки-небудь ефективнішої за існуючу. 

Але 8 квітня 2011 року було підписано інший Указ Президента України № 445/2011 
«Про Державне агентство земельних ресурсів України», яким затверджено Положення про 
це агентство. В указі зазначається, що Державне агентство земельних ресурсів України 
є правонаступником Державного комітету України із земельних ресурсів.

І згідно із затвердженим положенням, Держземагентство України є центральним орга-
ном виконавчої влади з питань земельних ресурсів, діяльність якого спрямовується і коор-
динується Кабінетом міністрів України через міністра аграрної політики та продовольства 
України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері земельних відносин.

Саме цей орган, згідно з указом, здійснює ведення і адміністрування державного земель-
ного кадастру та здійснює державну реєстрацію земельних ділянок і державну реєстрацію 
права власності, права користування земельними ділянками (сервітут), права постійного 
користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок, права користу-
вання земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови 
земельної ділянки (суперфіцій).

І тут потрібно відмітити, що по суті в Україні створено відразу два реєстраційні органи 
і не зрозуміло як це узгоджується з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», згідно з яким «Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно — єдина державна інформаційна система, що містить відомості про 
права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих прав».4 А отже, 
наперед закладаються такі умови за яких ефективно цей закон функціонувати не зможе.

Крім того, експерти вважають, що у чинній редакції закону не обійшлося без недоліків. 
Приміром, можна взяти статтю 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», де міститься перелік об’єктів нерухомого майна, права 
стосовно яких підлягають державній реєстрації. Згідно зі статтею, «У Державному реєстрі 
прав реєструються права на такі об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділян-
ці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення: житлові будинки; 
квартири; будівлі, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, 
розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва 
тощо; споруди (інженерні, гідротехнічні тощо) — земельні поліпшення, що не належать до 
будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій; при-
міщення — частини внутрішнього об’єму житлових будинків, будівель, квартир, обмежені 
будівельними елементами». Вказаний перелік не містить такий об’єкт як єдиний майновий 
комплекс.5

В свою чергу, Асоціація представників БТІ відзначає, що набрання чинності нового 
порядку реєстрації прав на нерухоме майно в 2012 році потягне за собою багато негативу 
для власників нерухомості і для держави в цілому.

Представники Асоціації вважають, що стан речей на сьогоднішній день в Україні такий, 
що при реєстрації нерухомості ніяк не можна обійтися без постійного звернення до даних 

4 Т. Монтян. Опорно-нерухомий апарат // «Дзеркало тижня. Україна» № 14, 15 Квітень 2011 http://dt.ua/
articles/79649

5 І. Марушко. Великий плюс нової системи реєстрації — об’єднання функцій низки органів. // Українсь-
кий Юрист, № 5 http://www.lp.ua/ukr/public.php?news_id=270 
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багаторічних архівів, так само як без звернення до цих архівів не обходяться судові розгляди 
спорів про нерухомість і робота державних виконавців. Причина полягає в тотальній відсут-
ності оформлення прав власності (називалася цифра в 40% всього приватного сектора), що 
тягнеться ще з радянських часів. 

Найсуттєвіша з висловлених до Мін’юсту претензій — фактичне збільшення відповід-
но до нової редакції Закону кількості органів, так чи інакше задіяних в оформленні права 
власності на нерухомість. Їх кількість збільшується до 4, в ланцюжок оформлювачів потрап-
ляють приватні структури, чия ліцензована державою діяльність буде полягати у складанні 
«індексних кадастрових карт», і нотаріуси. Відповідно, збільшаться часові і матеріальні вит-
рати власників на оформлення своєї нерухомості, кількість їх обов’язків з оформлення.

Слабким місцем вважаються норми закону, що дають право будь-кому, хто має вищу 
юридичну освіту, працювати реєстратором майбутнього Державного реєстру прав. На думку 
представників БТІ, для такої роботи недостатньо пройти співбесіду у «теоретиків» з Мініс-
терства юстиції, а необхідний досвід роботи не одного року. 

Працівники БТІ звертають увагу і на збільшення видатків для власників у процесі ство-
рення майбутнього Державного реєстру прав. Реєстр з новою назвою, як вони вважають, по 
суті той же, що і діючий Реєстр, однак за внесення даних туди з чинного Реєстру власники 
нерухомого майна повинні будуть додатково заплатити певну суму грошей. Так було при пе-
реході від реєстрації нерухомості на паперових носіях до реєстрації в електронному Реєстрі, 
ті ж наслідки в Асоціації БТІ чекають і в зв’язку з новими законодавчими змінами.6

Як висновок, можна зазначити, що цей рік, не змінив ситуацію із реєстрацією прав на 
нерухомість на краще, але став роком певних підготовчих дій, які спрямовані на рефор-
мування цієї системи. Водночас наскільки ефективними і правильними виявляться ці дії 
держави, буде зрозумілим із результатів впровадження реформи.

2.2. гарантії захисту Права власності на корПоративні Права

Забезпечення гарантій власності на корпоративні права є важливим елементом захисту 
права на мирне володіння своїм майном. Правове регулювання у цій сфері має бути чітким 
і спрямованим на усестороннє забезпечення захисту права власності кожного власника.

В Україні відповідне правове регулювання, зокрема, передбачено у Законі Україні «Про 
акціонерні товариства». Фактично 2011 рік мав стати першим роком повноцінної роботи 
правових норм цього закону, оскільки законом встановлювався певний перехідний період, 
який закінчувався у 2010 році. 

Водночас, пристосовування до змін з боку акціонерних товариств через ряд факторів, 
у тому числі через недосконалість багатьох положень закону, виявилось на практиці над-
то складним. Велика частина підприємств ігнорувало вимоги Закону, інша — намагалась 
виконати всі законодавчі приписи протягом встановленого терміну, але через відсутність 
механізму та виникнення великої кількості проблемних супутніх питань це виявилось у 
багатьох випадках нездійсненним.

А відповідно, це мало своїм наслідком необхідність внесення численних змін до Закону 
України «Про акціонерні товариства». І тут виникали значні проблеми як із процедурою 
внесення таких змін, так і по суті внесених поправок, які значною мірою порушували права 
власності акціонерів. 

Так, щодо процедури, то добрим прикладом є перші зміни, які були внесені 27 квітня 
2010 року Законом України «Про державний бюджет України на 2010 рік», але вже 30 лис-
топада 2010 року Конституційний Суд України в Рішенні по справі № 1-47/2010 вказав, 
що законом про Державний бюджет України не можна вносити зміни до інших законів, 

6 БТИ: регистрацию прав на недвижимость в 2012 году ожидает хаос http://news.ligazakon.ua/news/ 
2011/3/16/39611.htm 
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зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя 
у законодавстві, і визнав зазначені положення неконституційними.

3 грудня 2010 року Законом України «Про деякі питання організації бюджетного про-
цесу у 2010 році» зміни, які стосувалися порядку затвердження та виплати дивідендів, все 
ж таки були внесені до Закону. Але важливо зазначити, що цими змінами був видалений 
порядок сплати дивідендів, зокрема, їх строк, що заплутувало суб’єктів господарювання ще 
більше. І знову необхідно було вносити зміни до законодавства. Все це не сприяло правовій 
визначеності, а відповідно послаблювало тим самим гарантії права власності в цій сфері.

У той же час ще більші проблеми виникли у зв’язку із прийняттям проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдоско-
налення механізму діяльності акціонерних товариств». 

У цьому проекті Закону, який був прийнятий Верховною Радою 22 грудня 2010 року, 
пропонувалось запровадити право контролюючого акціонера, що володіє 95% акцій, вима-
гати від решти акціонерів примусового продажу належних їм акцій. 

Потрібно зазначити, що встановлення такої вимоги було б порушенням законодавства, 
оскільки закладена в прийнятому законі концепція не створювала реального механізму за-
хисту прав приватного власника та не забезпечувала додержання конституційного принципу 
непорушності права приватної власності, передбаченого Конституцією України.

Згідно із Конституцією України допускається застосування примусового відчуження 
об`єктів права приватної власності лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на 
підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшко-
дування їх вартості. А у цьому випадку маємо ототожнення корпоративних інтересів щодо 
зосередження 100% акцій у власності одного акціонера із суспільною необхідністю, що 
є неприйнятним.

Українська Гельсінська спілка з прав людини заявляла7 про те, що передбачений за-
коном порядок відчуження акції, що належать іншим дрібним акціонерам, може призвести 
до порушення:

— закріплених Конституцією основоположних принципів щодо захисту державою 
прав усіх суб`єктів права власності (стаття 13 Конституції);

— права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, непо-
рушності права приватної власності, примусового відчуження об`єктів права при-
ватної власності лише як виняток з мотивів суспільної необхідності (стаття 41);

— конституційних гарантій додержання прав людини і громадянина, визначених стат-
тею 22 Конституції, за якими при прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Враховуючи наявність у прийнятому законі цих проблем щодо прав міноритарних ак-
ціонерів, Президентом України було накладено вето на цей закон. І як наслідок, така норма 
не потрапила до остаточної редакції Закону № 2994-VI від 03 лютого 2011.

На прикладі цієї ситуації можна побачити, що великий бізнес прагне зосередити в своїх 
руках все майно підприємств, і таким чином, щоб у дрібного акціонера не було можливості 
захистити свою власність. Фактично держава, дуже часто декларуючи підтримку середнього 
класу, здійснює дії, які, навпаки, ведуть до його знищення, збільшуючи і так доволі велику 
прірву між багатими і бідними, яка є в Україні.

І в умовах, коли існують певні проблеми у правовому регулюванні діяльності акціонер-
них товариств, коли існує певний перехідний період, є велика небезпека що будуть пору-
шуватись права власності тих осіб, які найменше можуть себе захистити. А отже, в цьому 
контексті потребує особливої уваги держави встановлення чітко визначеного і системного 
законодавства у сфері встановлення гарантій власності на корпоративні права в Україні.

7 В Україні з’явився ще один законний спосіб відбирати власність у громадян? http://www.unian.net/ukr/
news/news-413877.html 
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2.3. гарантії судового захисту Права власності

Варто відзначити, що в Україні надзвичайно поширеними є випадки порушення права 
власності. Так, в єдиному державному реєстрі судових рішень міститься понад 420 000 рі-
шень судів, в яких йдеться про порушення права власності (з них понад 180 000 — це рішен-
ня, ухвалені протягом 2010–2011 рр., тобто менш як за півтора роки в єдиний державний 
реєстр судових рішень було занесено близько 200 тис. справ, пов’язаних з різними пору-
шеннями права власності). І це далеко не повна статистика, оскільки лише частина рішень 
суду вноситься до реєстру.8

 Проте громадяни ще не повною мірою усвідомили, що означає бути власником, і що 
їхнє право власності — непорушне, тобто ніхто не може бути протиправно позбавлений 
цього права чи обмежений у його здійсненні.

На фоні цього всього слід врахувати, що ефективність захисту будь-якого права в Ук-
раїні є низькою, сьогодні практично не працює система охорони та захисту будь-якого 
права, в тому числі права власності. Недотримання строків розгляду справи значною мірою 
перевищує розумні строки розгляду справи, що значною мірою впливає на ефективність та 
актуальність захисту.

В більшості справ, що стосуються захисту права власності, не дотримуються строки 
розгляду, більше того, ці строки були перевищені настільки, що інколи втрачалася акту-
альність цього захисту. Також звертають на себе увагу процесуальні порушення, що вчиня-
ються судом щодо незабезпечення позову, зокрема, у справах, що стосуються захисту права 
власності. Нерідко позивач просить заборонити відповідачеві чи третім особам вчиняти 
певні дії щодо його майна, наприклад, будувати будинок (іншу нерухомість) на спірній 
ділянці, вирубувати дерева, зносити огородження тощо. Проте такі заяви всупереч про-
цесуальному закону залишаються судом без реагування, що спричиняє порушення права 
власності і неможливість його подальшого захисту навіть у разі позитивного рішення для 
особи.

Крім того, на ефективність судового захисту значною мірою впливають і внутрішні 
судові суперечки щодо розмежування компетенції по розгляду справ, часто такими стають 
майново-грошові справи, пов’язані з правом власності. Яскравим прикладом є кількара-
зова зміна тлумачення юрисдикції щодо розгляду земельних спорів між громадянами та 
органами влади. Наприклад, в результаті такого частого тлумачення громадяни змушені 
вже вчетверте переподавати заяву до суду (спочатку було подано позов згідно з вимогами 
цивільного судочинства, його повернули, роз’яснивши, що слід звертатися відповідно до 
вимог, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України. Після початку роз-
гляду в порядку КАСу України справа знову ж таки була закрита, бо справу слід слухати по 
ЦПК України, а зараз після рішення Конституційного Суду України, яке поставило крапку 
в цьому протистоянні, слід вже вчетверте звертатися до суду знову ж таки згідно з вимогами, 
встановленими Кодексом адміністративного судочинства України).9 

Дещо інша, але багато в чому подібна ситуація мала місце із підвідомчістю справ по 
соціальних виплатах, які необґрунтовано перенесли із адміністративного провадження до 
цивільного судочинства, що знову ж таки Конституційний Суд України визнав неконститу-
ційним. І цим самим було значно ускладнено захист права власності. 

2.4. невиконання рішень суддів, Що захиЩають власність

Величезною проблемою в Україні є невиконання вже прийнятих рішень національних 
судів, які спрямовані на захист права власності. Відсутність ефективного виконання таких 
рішень веде до неспроможності держави забезпечити захист права власності, можливості 

8 У Львові визначили ТОП «10» порушень права власності в Україні http://cga.in.ua/index.php?itemid=1155 
9 Непорушне право власності — європейські засади та українські реалії http://cga.in.ua/index.php?itemid=1065 
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кожного власника захистити своє право на володіння, користування та розпорядження 
своїм майном.

Незважаючи на широку нормативно-правову базу для завершення процесу захисту по-
рушеного права, на сьогодні це питання залишається відкритим та болючим, адже, як свід-
чить статистика не виконується близько 60-70% рішень національних судів.10 

Проблему невиконання рішень національних судів було визнано і Європейським судом 
з прав людини. І це було зроблено не тільки шляхом ухвалення рішень про порушення 
права на справедливий суд у випадку невиконання рішень судів, але також застосуванням 
щодо держави процедури пілотного рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти Ук-
раїни». Цим рішенням державу було зобов’язано протягом року запровадити ефективний 
засіб юридичного захисту (або комплекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та 
достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішення національного суду, за 
виконання якого вона несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених прак-
тикою Європейського суду з прав людини.

Проте у 2010 році фактично нічого не було зроблено для виконання державою пілотно-
го рішення Європейського суду з прав людини.11 А отже, нічого не було зроблено для того, 
щоб посилити захист прав власників. 

У 2011 році сплив строк, який був наданий країні на те, щоб вирішити проблему, або 
принаймні зробити суттєві позитивні зрушення у сфері виконання рішень національного 
суду. У той же час Україні було надано ще один шанс вирішити проблему, і, відповідно, 
було продовжено строк реалізації «пілотного рішення» у справі «Юрій Миколайович Іванов 
проти України» на шість місяців (а саме, до липня 2011 року).

Одним із аргументів Уряду щодо подовження строку виконання цього рішення було 
подання до Верховної Ради України у січні 2011 року проекту Закону України № 7562 «Про 
гарантії держави щодо виконання рішень суду». Але цей проект містив суттєві недоліки, які 
могли стати на заваді виконанню пілотного рішення. Також проти прийняття цього зако-
нопроекту виступили і багато громадських організацій, зокрема, і Українська Гельсінська 
спілка з прав людини.

Цей законопроект був відхилений парламентом. А отже, до закінчення вже продовже-
ного строку виконання пілотного рішення Україною в черговий раз майже нічого не було 
зроблено для вирішення системних проблем невиконання рішень національних судів, що 
захищають власність. 

Натомість, 8 вересня 2011 року Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної 
Ради України законопроект № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рі-
шень» текст, якого був практично ідентичним до тексту вже згадуваного законопроекту 
№ 7562. Проте на відміну від свого попередника цей законопроект був розглянутий Верхов-
ною Радою України і був прийнятий за основу.

У контексті можливого прийняття цього закону в цілому важливо наголосити на основ-
них пропозиціях, які є цьому проекті законі, а також на присутніх суттєвих недоліках.

Насамперед потрібно зазначити, що цим проектом закону передбачається встановлення 
особливої процедури виконання рішень національних судів. Також передбачається пере-
розподіл повноважень між гілками влади в сфері примусової реалізації майна юридичних 
осіб.

Безумовним позитивом законопроекту є здійснення певних конкретних заходів щодо 
вирішення проблеми невиконання рішень національних судів. Зокрема, пропонується вве-
дення особливої процедури виконання рішень судів, де відповідачем є держава, зняття мо-

10 Мова йде про рішення у цивільних та господарських справах, а також винесених адміністративними 
судами. Не враховано рішення у кримінальних справах та справах про адміністративні правопору-
шення. Дані за 2004–2010 роки

11 Права людини в Україні — 2009–2010. Доповідь правозахисних організацій http://www.helsinki.org.ua/ 
index.php?id=1298357458 
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раторіїв на примусове виконання рішень судів, запровадження механізму компенсацій за 
тривале невиконання. 

Водночас, цей проект містить суттєві недоліки, які можуть стати перешкодами щодо 
подолання системних проблем невиконання рішень національних судів.

Залишилось відкритим найголовніше питання щодо джерел фінансування для виконан-
ня вже прийнятих рішень національних судів, де відповідачем є держава. І тих рішень, що 
будуть прийматися національними судами в подальшому, котрі зараз розглядаються. Мова 
у цьому випадку йде про тисячі рішень, котрі через невиконання рано чи пізно опиняться 
на розгляді в Європейському суді з прав людини, що потягне безумовний обов’язок держа-
ви сплачувати ці кошти. 

І хоча проектом закону передбачається здійснення певних процедурних заходів щодо 
вирішення цієї проблеми, зокрема інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями 
суду, виконання яких гарантується державою; розроблення на підставі цієї інвентаризації 
графіку і порядку погашення цієї заборгованості. У той же час кошти на виконання рішень 
судів і надалі не закладаються в бюджет, і є достатньо обґрунтовані сумніви щодо спромож-
ності держави фінансувати у повному обсязі бюджетну програму, передбачену на ці цілі. 

У зв’язку із цим є достатньо високим ризик того, що порядок, який, можливо, до 
2013 року буде затверджений Кабінетом міністрів України, буде містити значні обмеження 
щодо розмірів і строків погашення заборгованості, а також встановленням певних спеціаль-
них умов її погашення. Відповідно, цей порядок не буде ефективним засобом захисту права 
особи на виконання рішення національного суду протягом розумного строку. 

Можливість існування таких обмежень підтверджується вже існуючими положеннями 
законопроекту, які визначають порядок визначення розмірів невиплачених коштів за рі-
шеннями суду, які мали місце до набрання чинності цим Законом (п. 4 розділу ІІ проекту 
Закону). Передбачені в пункті 4 необґрунтовано короткі строки нового пред‘явлення вико-
навчих документів до виконання та визнання таких документів, не поданих у ці строки, ви-
конаними, може призвести до фактичного невиконання значної частини винесених судових 
рішень, що фактично означатиме порушення ст. 124 Конституції України про обов‘язковість 
виконання судових рішень на всій території України. І відповідно, може стати підставою 
для нового звернення до Європейського суду з прав людини щодо невиконання таких рі-
шень щодо порушень у тому числі права на мирне володіння своїм майном.

Поглиблюють проблему положення законопроекту щодо запровадження механізму ре-
агування на тривале невиконання рішень суду. Які хоча і є досить позитивним кроком 
щодо покращення виконання рішень судів, водночас розмір відповідальності за затримки 
у виконанні встановлено на низькому рівні (0,3% річних). І це може стати суттєвою пере-
шкодою ефективному застосуванню цього механізму. Навіть, якщо порівняти цей розмір 
відповідальності із рівнем інфляції (річний рівень інфляції в Україні у 2010 — 9,1%), то стає 
зрозумілим, що ця відповідальність не стане стимулюючим фактором для вчасного вико-
нання рішень судів. Більше того, державі буде більш вигідним заплатити цей мінімальний 
розмір компенсацій, ніж виконати рішення суду. 

Проблема відсутності у держави фінансових ресурсів для виконання рішень, де відпові-
дачем є держава, є системною проблемою, яка тісно пов’язана із заплутаною системою пільг 
та соціальних виплат. Внаслідок наявності пільг і соціальних гарантій, які декларативно 
проголошуються, але не фінансуються, в Україні існує величезна кількість судових рішень 
щодо невиконання державою своїх зобов’язань. І ці численні рішення не виконуються, ос-
кільки держава не передбачає виділення коштів для їхнього виконання у своєму щорічному 
бюджеті. 

Водночас держава у проекті пропонує вирішити цю проблему не шляхом реального ре-
формування системи соціального забезпечення, а шляхом обмеження соціально-економіч-
них прав людей, що не може бути адекватним способом вирішення проблеми невиконання 
рішень національних судів.
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Ще однією проблемою, яка стосується невиконання рішень національного суду, а та-
кож питання рівності різних форм власності, є наявність мораторіїв, що дають можливість 
державним підприємствам зупиняти заходи примусового виконання рішень. Поряд з тим, 
що у законопроекті передбачається скасування положень законів, які надавали таку мож-
ливість для державних підприємств, проектом закону пропонується надати Уряду повнова-
ження забороняти примусову реалізацію майна юридичних осіб.

Така пропозиція не корелюватиметься зі змістом конституційного припису, за яким 
правовий режим власності визначається виключно законами України, якими і встанов-
люються його особливості (п. 7 ч. 1 ст. 92 Конституції України). Натомість, отримавши 
відповідне повноваження, Кабінет Міністрів України реалізуватиме його через підзаконний 
рівень правового регулювання, що не узгоджується з принципом пріоритетності закону 
в системі нормативно-правових актів України, а також з принципом поділу влади та вимо-
гою до органів державної влади діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. Тобто, усуваючи одну проблему, держава 
створює нову, подібну до попередньої.

Крім того, у законопроекті № 9127 не знайшли відображення багато важливих проблем, 
визнані, зокрема, Комітетом міністрів Ради Європи як системні, що потребують якнай-
швидшого реагування. Зокрема, неефективність виконавчої служби, недосконалість сис-
теми управління державними підприємствами, проблеми в правовому регулюванні банк-
рутства підприємств, відсутність законодавчого механізму відшкодування шкоди, нанесеної 
злочинними діями неплатоспроможних державних службовців та інших осіб тощо. 

А отже, враховуючи наявність як позитивних, так і негативних сторін проекту закону 
№ 9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» можна дійти висновку, 
що попри свою спрямованість на реалізацію пілотного рішення Європейського суду з прав 
людини «Юрій Миколайович Іванов проти України», а також запровадження необхідних ме-
ханізмів для ефективного виконання рішень національних судів, цей проект закону не зможе 
вирішити більшість із системних проблем у цій сфері. І більше того, може стати підставою 
для нових скарг до Європейського суду з прав людини. У зв’язку із цим Українською Гель-
сінською спілкою з прав людини вчергове було висловлено рекомендації щодо відхилення 
цього законопроекту в цій його редакції і внесення його після доопрацювання.12

Питання неефективності виконавчої служби та проблеми в правовому регулюванні бан-
крутства підприємств були розглянуті державою під час підготовки і прийняття інших нор-
мативно-правових актів. Від вирішення цих проблем також багато в чому залежить ефектив-
ність виконання судових рішень, які захищають власність.

Зокрема, проблема неефективної діяльності виконавчої служби була піднята при роз-
гляді змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодав-
чих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів 
та інших органів (посадових осіб). Ці зміни були прийняті і набрали чинності 9 березня 
2011 року. Цей закон покликаний вдосконалити ефективність дій державної виконавчої 
служби при виконання судових рішень. Ще однозначно складно говорити про результати 
застосування цього закону, водночас потрібно відзначити, що багато його положень поси-
люють можливості державних виконавців при виконанні рішень національних судів.

Деякі положення про захист прав кредиторів при здійсненні процедури банкрутства 
підприємств або процедурі відновлення його платоспроможності були включені у прийня-
тому Верховною Радою Україні Законі Україні «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових 
послуг». Цей закон набув чинності лише 16 жовтня 2011 року, а відповідно, поки що також 
зарано говорити про можливі позитивні зрушення у цій сфері.

12 Законопроект «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» — назва змінилась, проблеми 
залишились http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1316774325
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Підсумовуючи все вищенаведене, важливо відзначити, що з часу прийняття «пілотного 
рішення» Юрій Миколайович Іванов проти України, а саме з січня 2010 року, держава реалі-
зувала дуже мало заходів, спрямованих на виконаннях цього рішення. Важливо відмітити 
наявність певних позитивних кроків держави, зокрема, законодавчих змін, які посилюють 
ефективність виконавчої служби, а також щодо вдосконалення захисту прав кредиторів при 
здійсненні процедури банкрутства. Важливими є також «наміри» держави щодо введення 
особливої процедури виконання рішень судів, де відповідачем є держава, зняття мораторіїв 
на примусове виконання рішень судів, запровадження механізму компенсацій за тривале 
невиконання, які викладені у законопроекті № 9127.

Але у той же час існують і значні проблеми із реалізацією цього «пілотного рішення», 
які пов’язані із відсутністю реального реформування системи пільг, недостатністю фінансу-
вання виконання рішень, де відповідачем є держава, існуванням різноманітних мораторіїв 
на виконання рішень суду, відсутністю механізмів виконання рішень судів, де відповідачем 
є держава. Пересторогу так само викликають недоліки у «намірах» держави щодо підвищен-
ня гарантій виконання судових рішень, які визначені у законопроекті № 9127, і які можуть 
звести до нуля всі позитиви, які закладені у цих «намірах» держави. 

А отже, можна стверджувати, що Україна у 2011 році була ще дуже далека від того, щоб 
забезпечити ефективне виконання рішень судів, які спрямовані на захист прав власників.

2.5. Проблеми у реалізації гарантій Права власності у сФері будівництва

В Україні існує досить складне законодавство щодо оформлення документів на право 
здійснення нового будівництва, добудови до існуючого будівництва та узаконення самочин-
но збудованих будівель та споруд. Громадяни створюють свою власність та в подальшому не 
можуть оформити її належним чином через складність такої процедури узаконення. 

Потрібно зазначити, що практика самочинного будівництва є досить широкою та роз-
повсюдженою. Взагалі таке будівництво є одним з тих протиправних явищ, яке з одного 
боку, порушує вимоги планування, забудови і розвитку територій, а з другого — негативно 
впливає на утвердження правопорядку у сфері сучасних земельних відносин, сприяє ство-
ренню певних передумов для функціонування тіньового ринку нерухомості. В певних ви-
падках при здійсненні самочинного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках 
воно може не тільки порушувати права на землю громадян, юридичних осіб, держави, тери-
торіальних громад, а й завдавати шкоди навколишньому природному середовищу в цілому 
і, зокрема, землі як складовій довкілля.

Незважаючи на досить велику кількість законів та підзаконних нормативних актів, що 
регулюють сферу містобудування в Україні, громадяни віддають перевагу самочинному 
будівництву, перш за все тому, що вважають процедуру узаконення та легалізації такої са-
мочинної забудови більш простішою, ніж отримання всіх дозволів та погоджень для будів-
ництва. Цивільний кодекс України передбачає узаконення самочинного будівництва в су-
довому порядку, а саме ч. 3 ст. 376 ЦК України зазначає, що право власності на самочинно 
збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила 
самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умо-
ви надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже забудоване нерухоме 
майно. Якщо власник земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на не-
рухоме майно за особою, яка здійснила самочинне будівництво на його земельній ділянці, 
або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила 
самочинне будівництво, або за її рахунок. 

На відміну від норми ст. 105 ЦК УРСР 1963 року, згідно з якою у випадку самочинного 
будівництва об’єкт за позовом місцевої ради міг бути переданий на її баланс, норма ст. 376 
ЦК України встановлює інше правило. Будь-який власник земельної ділянки (не тільки 
місцева рада, а й фізичні та юридичні особи) або користувач земельної ділянки може звер-
нутися до суду з вимогою про визнання за ним права власності на самочинно збудований 
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об’єкт, якщо це не порушує права інших осіб. Його безпечність має бути підтверджена вис-
новками санітарного, пожежного, архітектурного нагляду.

Відповідно до законодавства виглядає так, ніби процедура узаконення самочинного 
будівництва є досить простою, та вимагає менше грошей та зусиль, ніж процедура отри-
мання дозволу на будівництво, чи перепланування. Однак, на практиці все виглядає не так 
позитивно. Громадяни при узаконенні самочинного будівництва стикаються з різноманіт-
ними проблемами, як на рівні адміністрації, так і на рівні судів. Однією з найпоширеніших 
проблем є згода сусідів при узаконенні самочинного будівництва. 

Так, наприклад, особа у зв’язку зі складними житловими проблемами та неможливіс-
тю міської ради покращити її житлові умови здійснила самочинне будівництво, яким роз-
ширила площу своєї квартири шляхом будівництва на консолях додаткової до існуючої 
будівлі, в межах єдиного комплексу, яке привело до збільшення загальної площі квартири, 
що дало можливість розмістити підсобні приміщення з метою приведення квартири до 
норм встановлених Державними будівельними нормами України. Особа виробила технічну 
документацію на будівлю, зібрала всі дозволи та погодження і звернулася до міжвідомчої 
комісії з проханням надати йому дозвіл на узаконення. Однак через особисту неприязнь та 
постійні конфлікти з сусідкою особа не може отримати такого дозволу. Крім того, сусідка 
не пояснює своєї причини у відмові в наданні згоди, жодних об’єктивних причин крім 
особистої неприязні у неї немає. В даному випадку особа звернулася до суду про визнання 
згоди сусідки необґрунтованою, хоча таке питання, коли відмова є дійсно необґрунтованою, 
могло б вирішуватися на рівні органів місцевого самоврядування.

Також, як свідчить практика, вітчизняні суди не задовольняють зустрічні позови грома-
дян про узаконення самочинного будівництва у випадках, якщо першим до суду звернувся 
орган влади з позовом про демонтаж самочинного будівництва.

Варто звернути увагу на те, що до узаконення самочинно збудованого об’єкта право 
власності на нього не виникає, тобто будівля відсутня як об’єкт права, її не можна продати, 
подарувати, отримати у спадщину. Тобто самого факту будівництва будинку (створення 
майна) не достатньо для того, щоб отримати право власності на нього. Юридично такого 
будинку не існує. Саме тому громадяни мають значний інтерес узаконити те, що збудували 
без відповідних дозволів та погоджень. Водночас не завжди органи місцевого самовряду-
вання в ідентичних випадках приймають однакові рішення: інколи дозволяють узаконити, 
інколи — ні. 

Статистика свідчить, що судових справ, пов’язаних із самочинним будівництвом, є до-
сить багато. Одні з них стосуються узаконення таких будівель, інші навпаки — за позовами 
органів місцевого самоврядування або органів держархбудконтролю про знесення самочин-
но збудованих будівель та споруд. Але все це свідчить про те, що громадяни, незважаючи 
на розуміння того, що вони порушують вимоги закону щодо здійснення будівництва без 
дозволів та (або) без проектної документації, все одно продовжують це робити. 

Мотиви цього є зрозумілими — на даний час існує занадто складна процедура отриман-
ня дозволу на будівництво, більше того, пересічному громадянину досить складно зрозуміти 
її, зібрати всі необхідні документи тощо. Якщо виконувати вимоги закону — це може зай-
няти час близько року, а може, й більше. Слід також зважати на витрати часу та коштів, що 
необхідні для виготовлення всіх необхідних документів. Тому простіше збудувати будинок, 
здійснити добудову, зробити перепланування тощо, а далі нехай дізнаються уповноважені 
органи влади про порушення, лишень тоді будемо думати, що можна зробити, а не дізна-
ються — то хай так все й лишається. Водночас проблеми можуть виникнути вже на стадії 
спадкування майна, наприклад, спадкоємець хоче успадкувати будинок, а під час прийняття 
спадщини виявляється, що він збудований незаконно, а документів на нього немає. 

Отже, як бачимо, вивчення проблем, пов’язаних із самочинним будівництвом, а також 
судової практики з цієї категорії справ, дає підстави вважати, що на даний час немає уніфі-
кованого правового регулювання відносин у цій сфері, і як наслідок — відсутність єдиного 
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підходу у правозастосовній практиці. А це призводить до послаблення гарантій права на 
мирне володіння своїм майном.

3. діяльність органів влади щодо обмеЖення Права власності

3.1. викуП земельних ділянок Приватної власності для сусПільних Потреб

Право власності — це непорушне право. Саме так зазначено у ст.41 Конституції Ук-
раїни. Відповідно, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Також 
Конституція України гарантує, що примусове відчуження об’єктів права приватної влас-
ності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі 
і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх 
вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вар-
тості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Це є важливою гарантією дотримання права на мирне володіння своїм майном, і де-
ржава має зробити все від себе залежне щодо забезпечення виконання цих конституційних 
положень. Ця мета була задекларована у нещодавно прийнятому Законі України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхід-
ності», який набув чинності у грудні 2009 року. 

Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з викупом земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб, для забезпечення суспільних потреб чи пов’язані з примусо-
вим відчуженням зазначених об’єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності, 
якщо такі потреби не можуть бути забезпечені шляхом використання земель державної чи 
комунальної власності.

На жаль, поруч із деякими позитивними моментами, прийняття цього закону не тільки 
не покращило ситуацію із виконанням конституційних положень, але й привело до доволі 
численних порушень прав власників, що зумовлені як недоліками самого закону, так і зло-
вживаннями різноманітних державних органів, які беруть участь у цьому процесі. 

Як і передбачали правозахисники13 серед існуючих недоліків вищезазначеного закону 
найбільший негативний вплив мали: 

— розмитість у законі понять суспільної потреби і суспільної необхідності, фактичне 
дублювання переліку їх об’єктів;

— відсутність ринкових засад у питаннях компенсації за втрачене майно;
— широкі повноваження як суду у питанні перерозподілу права власності на земельну 

ділянку, визначення її вартості, так і муніципалітетів у питанні ініціювання приму-
сового відчуження майна;

— наявні можливості для зловживань у сфері викупу нерухомого майна для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

 Як показує практика застосування цього закону у 2011 році, існують серйозні небез-
пеки щодо гарантування прав власності громадян, у яких вилучають земельні ділянки для 
суспільних потреб. 

Прикладом порушення вимог закону можна навести ситуацію, яка відбулася у Львівсь-
кій області із викупом земель гаражів з мотивів суспільної необхідності відповідно до рішен-
ня Кабінету міністрів України.

13 Українська Гельсінська спілка з прав людини Щорічні доповіді про права людини http://www.helsinki.org.ua/ 
index.php?id=1298357458, http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1245859763
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у цьому випадку громадянин був власником земельної ділянки площею 29 кв. м. згідно з державним актом 

на право приватної власності. ця земельна ділянка була розташована на території гаражного кооперативу на 

одній із вулиць львова. вона була вилучена з мотивів суспільної необхідності для реконструкції злітної сму-

ги львівського аеропорту відповідно до розпорядження кабінету міністрів україни № 948-р від 21.04.2010 р. 

«Про викуп об’єктів приватної власності та земельних ділянок з мотиву суспільної необхідності». відповідно до 

цього розпорядження львівську облдержадміністрацію було зобов’язано викупити до 1 липня 2010 р. з мотиву 

суспільної необхідності земельні ділянки, садові будинки, відшкодувати вартість багаторічних насаджень, та-

кож було зобов’язано викупити гаражні бокси та інші об’єкти нерухомості, що розміщені на земельній ділянці, 

яка відводиться для будівництва та реконструкції львівського аеропорту відповідно до проекту реконструк-

ції аеродрому державного підприємства «міжнародний аеропорт «львів», затвердженого розпорядженням 

кабінету міністрів україни від 28 січня 2009 р. № 103, та проекту землеустрою щодо відведення відповідної 

земельної ділянки.

на основі цього розпорядження львівська обласна державна адміністрація в особі управління капітального 

будівництва здійснила викуп об’єктів права приватної власності, що були розміщені на цій земельній ділянці, 

а саме гаражних боксів (понад 250).

водночас, львівська обласна державна адміністрація «забулась» прийняти рішення про викуп або надання 

іншої рівноцінної земельної ділянки взамін вилученої. 

львівською обласною державною адміністрацією було лише викуплено металевий гаражний бокс, який був 

розташований на належній громадянину земельній ділянці.

Фактично громадянин отримав компенсацію за споруду, яка належала йому на праві приватної власності, проте 

не отримав компенсації вартості належної йому земельної ділянки. і це незважаючи на те, що закон стоїть на 

боці власників, а саме визначає, що у разі, якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчу-

женню з мотивів суспільної необхідності, є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторіч-

них насаджень, що на ній розміщені, вимога про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспіль-

ної необхідності розглядається разом із вимогою про припинення права власності на такі об’єкти (ч. 3 ст. 351 

цивільного кодексу україни). а отже, всупереч вищезазначеним вимогам закону відбувається порушення прав 

власників, які їм в подальшому доводиться захищати в судовому порядку.14

Прикладом недоліків вищезазначеного закону, які вилилися у порушення прав власни-
ків, є викуп земельних ділянок і нерухомості з метою забезпечення будівництва об’єктів, 
необхідних для проведення в Україні Євро-2012. Зокрема, можна навести приклад із вику-
пом земельних ділянок, необхідних для будівництва стадіону для Євро-2012, у мешканців 
села Зубра Львівської області. 

йдеться про викуп ділянок, на яких, згідно з генпланом розвитку території довкола євростадіону, мають збуду-

вати електричну підстанцію та лінії електропередач, а також дороги до майбутнього стадіону до «Євро-2012». 

для цього державі необхідно було викупити велику кількість земельних ділянок, які є у власності мешканців 

цього села.

у той же час, згідно з державною експертизою, за ділянки підсобного сільськогосподарського призначення про-

понують людям ціну 6 грн. 20 коп. за метр квадратний. за ділянки, що належать до садово-городніх коопера-

тивів, правлять по 65 грн. за м кв. і ці «смішні», явно не ринкові ціни державні експерти назвали прийнятними.

14 Правовий супровід даної справи здійснюється в рамках проекту «Інформаційно-консультаційний 
правовий Центр як засіб посилення правових можливостей малозахищених верств населення», реалі-
зується за підтримки Ініціативи «Посилення правових можливостей бідних верств населення», яку 
здійснює Міжнародний Фонд «Відродження» за програмою «Верховенство права».
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і зрозуміло, що деякі власники не погодилися із вищезазначеною оцінкою. люди в розпачі і не погоджуються 

віддавати за безцінь свої землі, і стверджують, що їм погрожували. навіть представник львівської міської ради 

василь Павлюк заявив: «звичайно, держава має свої інтереси. але це приватна власність людей і «обдирати як 

липку» цих людей держава не має права». він також додав, що люди зробили незалежну експертну оцінку своєї 

землі, і вона суттєво відрізняється від тої, що пропонує держава.15 16

але незважаючи на запевнення влади якимсь чином врегулювати дану проблему, ситуація не змінюється. так, 

мешканці села зубра, продовжують і надалі боротися за справедливу компенсацію за свою землю. і зокрема, 

30 травня 2011 року вони провели прес-конференцію «хто відповість за кров жителів с. зубра, пролиту під час 

примусового вилучення у них землі для Євро-2012?».

Проблему із відсутністю ринкових засад у питаннях компенсації за втрачене майно 
яскраво відображає ситуація, яка склалася із викупом земельної ділянки на Рівненщині. Тут 
дорогу до Євро-2012 побудували прямо на приватній земельній ділянці. При цьому дорожня 
служба намагається довести, що ділянка, яка викуповується для суспільних потреб коштує 
8 тисяч 503 гривні (незалежні експерти оцінюють цю ділянку у 159 тисяч 768 гривень).

Потрібно зазначити, що і Дубенський міськрайонний суд, і Львівський апеляційний 
постановив скасувати рішення Птицької сільської ради «Про примусове відчуження земель-
ної ділянки з мотивів суспільної необхідності», проте сільський голова порушення права 
приватної власності до сьогодні заперечує.

У цьому випадку власниця також оббиває пороги судів, щоб добитися справедливої 
компенсації, оскаржуючи у суді дії Служби автомобільних доріг щодо непропорційної ком-
пенсації.17 

Наведені приклади свідчать про істотні проблеми, які існують у цій сфері. Водночас 
найбільша проблема у тому, що в більшості випадків люди не намагаються захистити своє 
право власності, і вищеописані приклади показують, що лише декілька власників з багать-
ох, права яких було порушено, звернулися до суду із захистом своїх прав. Відповідно, ми 
навіть не можемо до кінця усвідомити небезпеку, з якою можемо зіткнутися із застосуван-
ням Закону «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності». І, очевидно, ключовою буде роль судової гілки влади щодо захисту 
прав власників, наскільки національні суди зможуть захистити цих людей і їх права.

3.2. мораторій на Продаж земель сільськогосПодарського Призначення

Становлення повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, одним 
із важливих елементів якого є вільна їх купівля-продаж, — одна із найпекучіших проблем 
земельної реформи в Україні, що торкається інтересів усього суспільства і його майбут-
нього. Також ця проблема стосується і захисту права на мирне володіння майном багатьох 
людей, які живуть в нашій державі.

Громадяни України, згідно з чинним законодавством, можуть вільно купувати й про-
давати лише присадибні наділи для ведення садівництва, дачного і гаражного будівництва 
(відповідно до Декрету Кабінету міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок» 
від 26 грудня 1992 р.). 

На відчуження інших земель сільськогосподарського призначення у нашій державі, від-
повідно до законів, які приймалися у різний час, було накладено мораторій (заборона на 

15 Людям, що не згідні з оцінкою їх землі, вилученої під євростадіон у Львові, пропонують альтернативу 
http://zik.ua/ua/news/2010/12/10/261225 

16 Мешканці Зубри завтра прийдуть до стадіону захищати свою землю від «Євро-2012» http://zik.ua/ua/
news/2011/05/30/290393 

17 Підготовка до Євро-2012: приватну землю закатали асфальтом http://novaukraina.org/news/urn:news:9CE898 
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відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу). 
На сьогодні час скасування «мораторію» законодавець не пов’язує з конкретними датами, 
а подовжив його до настання двох юридичних фактів — набуття чинності законів України 
про державний земельний кадастр та про ринок земель.

7 липня 2011 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому 
проект закону «Про Державний земельний кадастр». Документом передбачено оновлен-
ня базових положень з ведення державного земельного кадастру, що містяться у чинному 
Земельному кодексі. Цей закон був підписаний Президентом України і набуде чинності 
з 1 січня 2012 року.

Щодо врегулювання питання ринку землі, то у березні 2011 року Верховна Рада Украї-
ни відхилила три законопроекти про ринок землі. Водночас 19 липня 2011 року Кабінетом 
міністрів України був внесений черговий законопроект № 9001-1, направлений на створен-
ня ринку землі. Але через значні дискусії, які точаться навколо цього документу, невідомо 
коли питання правового регулювання ринку земель буде вирішено.

Зрозуміло, що питання про землю — одне з найбільш дискусійних і заполітизованих 
питань політики України, у площині якого точаться суперечки протягом двох десятиріч, 
— одностайності з приводу того, яким має бути цей ринок, немає досі. Багато кого в Ук-
раїні лякає залучення в обіг земель сільськогосподарського призначення. Тому погляди на 
вирішення означеної проблеми різні — аж до протилежних: від формування виключно рин-
ку оренди землі до зняття будь-яких обмежень на передачу у власність/торгівлю землями 
сільськогосподарського призначення.

На думку багатьох експертів, приватна власність на землю стимулює ефективне її вико-
ристання, а також економічне зростання країни. Коли діє ринок земель, переваги приватної 
власності очевидніші: це стабільність прав власності, можливість передачі їх від однієї особи 
до іншої, відповідність цін реальній вартості землі тощо.

Заборона купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення деформує при-
роду приватної власності на землю: юридично вона начебто й існує, але економічно — не 
працює. Власник не може використовувати землю як інструмент залучення кредитів та ін-
вестицій, оскільки є мораторій, її не можна пропонувати в заставу, а право на оренду землі 
віддати в заставу важко. Проблема ще більше поглиблюється тим, що в Україні повним 
ходом іде підпільна торгівля землею. 

З іншої сторони, важливо розуміти, що в умовах відсутності чіткого законодавчо врегу-
льованого механізму реалізації права приватної власності на землю (а тим більше її купів-
лі-продажу), коли існує велика різниця між нормативною і реальною (ринковою) ціною 
земельних ділянок, зняття мораторію може принести більше шкоди ніж користі.18

Вирішення цієї проблеми також ускладнюється високим рівнем недовіри населення 
України до державної влади. Так, за дослідженнями Інституту соціології НАНУ негативне 
ставлення до ринку земель викликане не стільки неприйняттям самого ринку, скільки не-
вірою в те, що його запровадження може пройти організовано, справедливо, чесно і закон-
но, — тобто недовірою до державних інституцій.19

А отже, попри прогрес щодо встановлення правового регулювання купівлі-продажу зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення, а відповідно, створення умов для 
зняття відповідного мораторію, цей процес ще далекий від завершення. Більше того, як 
показує дискусія20 навколо проекту закону про ринок земель питання щодо формування 
повноцінного ринку землі і відповідного чіткого державного регулювання у цій сфері на-

18 Сергій Осипчук «Землерозвод» «Дзеркало тижня. Україна» № 5, 11 лютого 2011
19 Ірина Лукомская «Рынок земли: верю — не верю» http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2011/10/18/6659751/
20 С. Дорош «Час для купівлі-продажу землі в Україні ще не настав» http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/ 

2011/09/110921_land_market_ukraine_sd.shtml
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вряд чи скоро буде вирішено, так само як і питання зняття мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення.

3.3. неможливість реалізації Права власності на землю 

у зв’язку з необхідністю заміни державного акту 

старого зразка на новий

У контексті права власності людей на землю важливо зазначити, що у державних актах 
старого зразка не вказано кадастровий номер земельної ділянки, а відповідно до вимог Зе-
мельного кодексу України кадастровий номер земельної ділянки обов’язково зазначається 
у договорах щодо відчуження земельних ділянок. Перехід права власності на землю від-
бувається у випадках: укладення різних договорів, спрямованих на отримання земельної 
ділянки, наприклад, купівля-продаж, дарування, рента, міна, довічне утримання, та прий-
няття земельної ділянки у спадщину.

Проте при продажу землі або оформленні спадщини виникає проблема, пов’язана 
з необхідністю переоформлення державного акту про право власності на земельну ділянку 
старого зразка (які видавалися громадянам до 2003 року), бо він не містить кадастрового 
номера земельної ділянки. 

Державні акти на землю старого зразка залишаються чинними та посвідчують право 
власності громадян на землю. Ніхто не може бути примусово позбавлений права власності 
на землю на цій підставі. Єдине обмеження для таких власників — неможливість продажу 
(дарування) земельної ділянки, на яку видано такий державний акт до переоформлення 
цього державного акту на акт нового зразка (із зазначенням кадастрового номеру). Така ж 
необхідність отримання акту нового зразка виникає і при оформленні спадкоємцями права 
на спадщину на землю.

У той же час для отримання державного акту нового зразка спочатку слід виготовити 
документацію, без якої неможливо переоформити старий акт на новий. Зокрема, необхідно 
замовити виготовлення нової документації із землеустрою у відповідній землевпорядній 
організації (державній чи недержавній), яка має ліцензію на виконання таких робіт. Пере-
лік таких організацій є в кожному районному управлінні Держкомзему. Після укладання 
договору землевпорядна організація проведе топографо-геодезичні роботи, аби встановити 
межі земельної ділянки в натурі, виготовить технічну документацію із землеустрою й пере-
дасть її на погодження до територіального відділу Держкомзему — за місцем розташування 
земельної ділянки. Слід зазначити, що вся ця процедура досить розтягнута у часі, а також 
потребує для реалізації значних коштів. 

А отже, процедура вироблення державного акту нового зразка є досить коштовною та 
займає багато часу, що унеможливлює розпорядження належним громадянинові майном 
впродовж тривалого часу.21

3.4. створення Перешкод у реалізації Права 

Щодо можливості використання свого майна 

для ПідПриЄмницької діяльності

Як приклад створення таких перешкод, можна навести те, що в багатьох містах не 
можна використовувати житлові приміщення верхніх поверхів під офісні приміщення. 
Рішення про це приймають відповідні місцеві ради. Такі рішення доволі часто суперечать 
вимогам чинного цивільного законодавства, де гарантується право на використання свого 
майна для підприємницької діяльності. Хоча відповідно до ч. 1 ст. 383 Цивільного кодексу 
України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкан-

21 Топ «10» порушень права власності в Україні. Дослідження Центру громадської адвокатури м. Львів 
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1709902 
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ня для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, інших осіб і не має права 
використовувати його для промислового виробництва. Тобто єдиним обмеженням для 
власника житлового приміщення є неможливість використання його для промислового 
виробництва.

Хоча у кінці 2011 року Верховною Радою України було прийнято зміни до Житлового 
кодексу України, відповідно до яких власник має право використовувати житлові приміщен-
ня виключно для проживання і не може використовувати їх в будь-яких інших цілях. 

Водночас на думку багатьох експертів22, такі законодавчі положення порушують право 
власності, оскільки межі здійснення права власності, які передбачені ст. 319 Цивільного 
кодексу України, сформульовані за іншим принципом. А саме, власник має право вчиняти 
щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону; при здійсненні своїх прав та ви-
конанні обов’язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства і не 
може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, ін-
тересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Більше того, 
держава не повинна втручатися у здійснення власником права власності. Тому нещодавно 
прийняті законодавцем зміни не відповідають вищевказаним засадам.

3.5. створення Перешкод у користуванні та розПорядженні іноземною валютою 

Національний банк України (НБУ) у 2011 році прийняв рішення, за яким обмін іно-
земної валюти проводиться лише за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. 
НБУ також визначив список документів, за якими приватним особам можна обмінювати 
валюту. Перелік документів міститься в листі (№ 28-211/3864-11318), розісланому комер-
ційним банкам. Працівник банку зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок до-
кумента, що посвідчує особу, в документах дня. Зокрема, резидентність підтверджується для 
фізичної особи-резидента паспортом, закордонним паспортом (без позначки проживання 
за кордоном), посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідченням 
біженця, паспортом громадянина іншої держави з дозволом на постійне проживання. Для 
фізичної особи-нерезидента при обміні вимагається національний паспорт громадянина 
іншої держави або закордонний паспорт громадянина України, але з відміткою в паспорті 
про постійне проживання за кордоном. 

Такі правила щодо обміну валюти діють в Україні з 23 вересня 2011р. На думку експер-
тів23, це неправомірне обмеження розпорядження належною на праві власності національ-
ною чи іноземною валютою. На даний час подано десятки позовів до НБУ про скасування 
вищезазначеного правила. І НБУ таки відмінив обов’язкове копіювання паспорта фізичної 
особи, але зобов’язав його пред’являти при обміні валюти.

4. рекомендації

1. Створити прозору й ефективно працюючу систему державної реєстрації прав на не-
рухоме майно.

2. Удосконалити захист прав власників земельних ділянок, створити механізми протидії 
силовому захопленню цих земель, прийняти законодавчі акти, які б урегулювали основні 
аспекти функціонування ринку землі.

3. Здійснити заходи щодо вирішення проблеми невиконання рішень національних судів, 
що захищають власність, у тому числі вдосконалити судовий контроль за виконанням рі-

22 Топ «10» порушень права власності в Україні. Дослідження Центру громадської адвокатури м. Львів 
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1709902

23 Там само.
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шень судів, а також припинити дію мораторіїв щодо примусового продажу майна державних 
підприємств. Здійснити інші заходи з метою виконання «пілотного рішення» прийнятого 
Європейським судом з прав людини у справі Юрій Миколайович Іванов проти України.

4. Сприяти прозорості і спрощенню процедур здійснення будівництва житла, а також 
забезпечити дотримання прав інвесторів у цій сфері.

5. Удосконалити правове регулювання проведення діяльності акціонерних товариств, 
з метою недопущення здійснення протиправного захоплення підприємств і організацій 
в Україні, а також виникнення корпоративних конфліктів.

6. Усунути перешкоди у реалізації права використання свого майна для підприємниць-
кої діяльності, зокрема, використання житла в інших цілях ніж для проживання.

7. Здійснити врегулювання проблеми вилучення земель і житла з мотивів суспільної 
необхідності в чіткій відповідності до Конституції і взятих Україною на себе міжнародних 
зобов’язань.

8. Усунути перешкоди у користуванні і розпорядженні іноземною валютою.
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1. Загальний огляд

Забезпечення соціально-економічних прав є важливим завданням для держави, яка за 
Конституцією є правовою і соціальною державою, де людина визначається найбільшою 
соціальною цінністю. А відповідно, рівень дотримання цих прав відображає рівень розвитку 
держави, рівень досягнення нею тих цілей, що проголошені в основному законі. 

На жаль, системні проблеми, які були із дотриманням соціально-економічних прав, 
продовжують існувати в країні й надалі. Попри дії держави, спрямовані на зменшення бід-
ності в країні, підвищення рівня життя і соціального забезпечення людей, ефективність цих 
дій була не високою, і, більше того, проблеми у деяких сферах тільки поглиблювались. 

Рівень життя простого українця продовжує знижуватися, бідність залишається й надалі 
актуальним питанням для багатьох людей, які живуть в Україні. При цьому неефективність 
заходів держави з метою підвищення якості життя і боротьби із бідністю визнають навіть де-
ржавні органи, які здійснюють контроль за ефективністю витрачання бюджетних коштів. 

У цьому контексті неможливо оминути проблему неадекватності існуючого показника 
прожиткового мінімуму, а також застосування в системі соціального забезпечення такого 
ганебного показника як гарантований рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Крім 
того, продовжується збільшуватися розрив між багатими і бідними. Все це призводить до 
ілюзорності всієї системи соціального захисту населення в Україні. 

Значними є проблеми із дотриманням базових елементів права на забезпечення адек-
ватного життєвого рівня — права на безпеку і якість продуктів харчування і води, права на 
достатнє житло. Недотримання цих прав залишається в Україні системним, і дуже часто дії 
держави в цьому напрямку є малоефективними. 

Окремо варто згадати реформування системи пільг, яка на сьогодні гостро потребує 
уваги держави. Водночас, такі реформи потребують системного підходу, який би більше ба-
зувався не на тому, яким чином не дати можливості людям їх отримати, а на тому як зроби-
ти так, щоб пільги і соціальні гарантії отримували тільки ті, які їх реально потребують. Але, 
на жаль, у 2011 році в Україні продовжилась практика обмеження соціально-економічних 
прав шляхом внесення відповідних правових положень до закону про державний бюджет на 
відповідний рік.

Не менш важливо звернути увагу на зміни, які відбулися у соціальному забезпеченні 
людей похилого віку. Існують різні оцінки реформи пенсійної системи, але фактично кожен 
пенсіонер може відчути певні негативні наслідки цієї реформи, а чи відчує позитивні? Це 
питання не має однозначної відповіді.

Усе це приводить до висновків, що Україна ще дуже далека від тих стандартів, які виз-
начені в її Конституції, а також від стандартів, які вже давно стали нормою в європейських 

1 Підготовлений Максимом Щербатюком, УГСПЛ.



�0�

XVI. соцІАЛьно-ЕКоноМІЧнІ ПрАВА

країнах. Для України досягнення цих стандартів залишається мрією, шлях до здійснення 
якої є ще дуже далеким.

2. Право на достатній Життєвий рівень

2.1. гарантії Права на достатній життЄвий рівень

Рівень якості життя в Україні продовжує знижуватись. Зокрема, за дослідженням гло-
бального рівня якості життя, яке проводилось міжнародним виданням International Living 
Україна посіла у рейтингу 73 місце. Поруч — Намібія, Ботсвана, Туніс, Марокко, Тринідад 
і Тобаго.2

Експерти, які проводили дослідження, брали до уваги низку параметрів: вартість життя, 
культурний розвиток, економічний стан, клімат, стан довкілля, громадянські свободи. 

Оцінювалися також якість інфраструктури, охорони здоров’я і стан безпеки.
Укладачі рейтингу вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік знач-

но погіршилася. Проаналізувавши рівень процентних ставок в Україні, інфляцію, темпи 
зростання ВВП і його відсоток на душу населення, автори дослідження визнали українську 
економіку однією з найвідсталіших у світі. За цими параметрами її віднесли до трійки най-
гірших. Позаду лише Зімбабве і Сомалі.

Також одним із підтверджень зниження якості життя є дані, оприлюднені інститутом 
Legatum у своєму дослідженні при визначенні Legatum Prosperity Index.3 При складанні 
цього рейтингу враховуються 9 субрейтінгів: рівень економічного розвитку, особистих сво-
бод, якості життя та інші. Важливим є зазначити, що до розрахунку показників рівня еко-
номічного розвитку враховуються ситуація із дотриманням Україною адекватних стандартів 
життя, зокрема доступністю адекватного харчування і дотримання прав щодо доступності 
житла. 

Крім того, важливо відмітити негативну динаміку щодо позиції України в цьому рей-
тингу. Показники України з 2009 по 2011 рік постійно знижуються4 і це вже певна законо-
мірність щодо ефективності дотримання Україною права на адекватні стандарти життя.

Важливим в контексті забезпечення рівня якості життя є показники рівня бідності в країні 
і ті, способи, які держава вибирає для того, щоб зменшувати бідність у своїй країні. 

За офіційними даними, бідність в Україні скоротилася, зокрема українські можновладці 
звітують, що завдяки їхнім зусиллям бідність в Україні скоротилася на 2,3%, досягнувши 
найнижчого рівня за останні десять років. «Це стало наслідком підвищення майже на 25% 
прожиткового мінімуму, на понад 12% середнього розміру пенсій та на 10% реальної за-
робітної плати», — йдеться у зверненні Президента України Віктора Януковича.5

У той же час профспілкові організації говорять про те, що рівень бідності в Україні 
продовжує зростати. Так, заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій 
Кондрюк заявляє, що межа бідності в Україні становить 1025 грн. щомісячного доходу 
й менше. «За останніми даними, у нас рівень бідності в Україні 25,4%. Кожен четвертий 
українець не має можливості заробити собі на прожиття, не говорячи вже про членів своєї 
сім`ї», — сказав С. Кондрюк. За його словами, кожна друга сім`я з трьома й більше дітьми 
живе за межею бідності.6 

2 International Living’s Quality of Life Index 2011 http://www1.internationalliving.com/qofl2011/?field=final 
3 Legatum Prosperity Index http://www.prosperity.com/country.aspx?id=UA 
4 Legatum Prosperity Index (2009 versus 2011 Comparison) http://www.prosperity.com/index2011.aspx 
5 ООН підтверджує: статистично в Україні стало менше бідних http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15467021,00.html 
6 Межа бідності в Україні становить 1025 грн http://health.unian.net/ukr/detail/225542
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Думку про скорочення бідності не поділяють і соціологи. Офіційна статистика враховує 
збільшення грошової маси з розрахунку на людину, але не враховує, що саме пересічний 
українець може собі дозволити за ці гроші, каже голова правління Українського інституту 
соціальних досліджень Ольга Балакірєва.

«Це лукава статистика. Люди дедалі більше відчувають себе збіднілими», — наголошує 
соціолог. За її словами, соціологічне опитування показує, що 85% українців протягом мину-
лого року, аби вижити, змушені були економити на своєму харчуванні, відпочинку, дозвіллі 
та одягу. «Одна четверта населення України вважає себе бідними». 

За даними Київського міжнародного інституту соціології, кількість тих, кому не вис-
тачає на їжу, за перших півріччя 2011 зросла до 17,5%, водночас знизилася (з 7,1 до 4,9%) 
кількість тих, хто може дозволити собі купувати деякі дорогі речі (такі як телевізор або хо-
лодильник), але не може купити все, що захоче. А кількість тих, хто може купити все, що 
захоче, зменшилася з 0,2 до 0,1%.7

В ООН хоч і визнають офіційні статистичні дані, але визначають, що їх розрахунки 
базуються на рівні видатків на добу. «І в розвинутих країнах бідними вважаються люди, 
які мають менше ніж 14 доларів у день. В Україні таких людей майже 80%», — пояснює 
Катерина Рибальченко, менеджер програми розвитку ООН. Але якщо ж рахувати кількість 
бідних за специфічною для Східної Європи та Центральної Азії цифрою — 5 доларів витрат 
на день, то відсоток нужденних, звичайно, менший, зауважує вона. І саме про цей рівень 
говориться в офіційних цифрах. Адже, якщо оцінювати українців за загальноєвропейськими 
критеріями, то бідних в країні нараховується майже 80%.8 

«4 з половиною відсотки українців витрачають менше 5 доларів на день. якщо ми говоримо про бідність в ук-

раїні, то це більше нерівність доступу до певних благ, ресурсів. одним із проявів відторгнення від економічного 

життя є недостатній рівень доходів для забезпечення основних потреб. за результатами 2010 року, 26,4% на-

селення країни можна вважати відторгнутими»9.

В Україні і надалі продовжується збільшуватися розрив між багатими і бідними. Як 
свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова у травні, майже половина 
українців зараховують себе до нижчого класу. Тоді як середня зарплата в Україні складає дві 
з половиною тисячі гривень, українські мільйонери та мільярдери постійно займають перші 
місця у світових рейтингах багатіїв. Таке розшарування суспільства, зауважують експерти, 
сприяє нестабільності, погіршенню економічної ситуації, зростанню протестних настроїв 
і знищує середній клас, який у провідних демократіях світу є основою економіки.

Водночас дії держави, щодо зниження бідності, а відповідно, забезпечення права людей 
на адекватні стандарти життя, не були ефективними. Так, за висновками Рахункової пала-
ти України завдання, які ставилися Уряду у Стратегії подолання бідності та Комплексній 
програмі забезпечення її реалізації на 2002–2009 рр. не були виконані, а визначені в них 
показники рівня бідності жодного разу не досягнуті. Причому це зумовлено тим, що Мін-
праці як державний замовник — виконавець Комплексної програми забезпечення реалізації 
Стратегії подолання бідності не забезпечило її виконання, що негативно позначилось на 
рівні життя населення і темпах зниження рівня бідності.10

 А з 2010 по кінець серпня 2011 року Україна взагалі не мала жодної стратегії або про-
грами подолання бідності. Така Державна цільова соціальна програма подолання та запобі-
гання бідності була затверджена лише 31 серпня 2011 року.

7 Ірина Кириченко «І бідний — парадоксів друг?» «Дзеркало тижня. Україна» № 28, 12 серпня 2011 
http://dt.ua/SOCIETY/i_bidniy__paradoksiv_drug-86039.html 

8 Межа бідності в Україні http://www.radiosvoboda.org/content/article/24265748.html 
9 Там само.
10 Програма закінчилася, бідність залишилася http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/ 

16735678 
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Крім того, експерти наголошують, на ще одній проблемі, яка має місце в Україні. 
А саме те, що прожитковий мінімум, який є критерієм формування рівня оплати праці та 
соціальних виплат, і досі визначається на підставі наборів продуктів харчування, непродо-
вольчих товарів і послуг, затверджених ще одинадцять років тому урядовою постановою від 
14.04.2000 № 656. За час, що минув, вказані набори жодного разу не переглядалися, тоді як 
відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про прожитковий мінімум» мають 
визначатися не рідше одного разу на п’ять років.

Крім того, на тлі зростання споживчих цін в Україні в останніх роках, розмір прожит-
кового мінімуму є заниженим.

Занижений розмір прожиткового мінімуму фактично призводить до заниження пенсій, 
заробітної плати, допомог малозабезпеченим верствам і зменшенню реальних доходів на-
селення».11 

Ця проблема залишається гострою кожен рік, але фактично кожен рік держава насту-
пає на одні й ті ж граблі. Так, у бюджеті на 2012 рік передбачено прожитковий мінімум 
на одну особу в розрахунку на місяць у такому розмірі: з 1 січня — 1 017 грн., з 1 квіт-
ня — 1 037 грн., з 1 липня — 1 044 грн., з 1 жовтня — 1 060 грн. та з 1 грудня — 1 095 гри-
вень. При цьому, за даними Міністерства соціальної політики, фактичний розмір про-
житкового мінімуму в цінах серпня поточного року становив 1 049 грн. і вже перевищив 
заплановані на січень-вересень наступного року розміри. Тобто фактично в бюджет за-
кладаються такі показники прожиткового мінімуму, які не будуть покривати плановане 
підвищення цін. 

Та ж ситуація із мінімальною заробітною платою: вона не буде встановлювати мінімаль-
ні стандарти оплати праці, оскільки передбачений розмір прожиткового мінімуму нижчий 
від його фактичного розмір. 

Рахункова палата України при аналізі проекту бюджету на 2012 рік дійшла до висновків, 
що внаслідок встановлення низьких державних соціальних стандартів частка бідного насе-
лення за національним критерієм у наступному році, відповідно до наведених у Державній 
програмі економічного і соціального розвитку України на 2012 рік показників, практично 
не скоротиться і перевищить чверть населення країни.12

Залишилась актуальною також проблема використання Кабінетом міністрів України 
показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», який суперечить Конституції Ук-
раїни, Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 
і протиправно обмежує рівень соціальної допомоги. Використання цього «сурогатного» по-
казника відображає неспроможність держави реалізувати базові соціальні стандарти і забез-
печити зростання життєвого рівня населення.

І незважаючи на це, в Законі України про державний бюджет на 2012 рік знову перед-
бачено використання показника «рівня забезпечення прожиткового мінімуму», хоча Прези-
дент України Віктор Янукович ще у березні цього року наголосив на необхідності ліквіду-
вати в Україні таке поняття.13

2.2. якість і безПека харчових Продуктів

Система харчової безпеки обходиться Україні приблизно в 740 млн. гривень на рік, 
і при цьому вона неспроможна забезпечити потрібного результату. 

11 Рахункова палата: Україна не бореться з бідністю уже 10 років http://www.epravda.com.ua/news/ 
2011/10/19/302410/

12 Рахункова палата Україні Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України на 2012 рік» http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/
category/412 

13 Держбюджет-2012 — українське неоліберальне кріпацтво http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=6367%3A-2012-&catid=60%3A2009-07-30-20-02-29&Itemid=34&lang=uk 
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За словами керівника проекту IFC «Безпека харчової продукції в Україні» Сари Окман, 
європейську систему харчової безпеки від української відрізняє чіткий розподіл понять без-
пеки і якості. 

«Безпека в Європі не обговорюється. Це те, що підприємства зобов`язані забезпечити 
споживачеві і що зобов`язана контролювати держава для своїх громадян. Людина не повинна 
отруїтися, купуючи товари в магазині. Водночас якість — категорія достатньо суб`єктивна. 
Вимоги до неї формуються споживчим вибором, тобто ринком. Відповідно, в ці питання 
держава не втручається», — сказала вона.

В Україні, на жаль, все зовсім інакше: в перевірках підприємств харчового ринку бе-
руть участь Мінохоронздоров`я, Мінагрополітики, Мінекономіки, ветеринарна, санітарна, 
фітосанітарна служби, Держспоживстандарт й інші міністерства і відомства, залучені в цю 
систему. 

«При цьому, — відзначає пані Окман, — державні ресурси використовуються неефек-
тивно. Названі структури практично не обмінюються між собою інформацією про перевір-
ки. Їх дані не систематизуються і не аналізуються. Крім того, фокус контролю на кінцевому 
продукті, а не на його виробництві. Замість того, аби попереджувати появу проблеми, в Ук-
раїні вважають за краще боротися з наслідками».14

В Україні, на жаль, створюється лише певна ілюзія безпеки продуктів харчування. Для 
прикладу, Україна, приєднавшись до міжнародних угод з питань біобезпеки, на законодав-
чому рівні заборонила застосування на своїй території генетично модифікованих організмів 
(ГМО) без державної реєстрації за винятком випадків, коли ця продукція використовується 
з метою державної апробації (випробування). 

Проте результати проведеного Рахунковою палатою аудиту діяльності центральних ор-
ганів виконавчої влади, які зобов’язані забезпечувати функціонування державної системи 
біобезпеки, засвідчили, що Закон України від 31.05.2007 № 1103-V «Про державну систе-
му біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів» є недосконалим і недієвим, а запроваджена державна система 
біобезпеки — неефективною. 

Єдиного органу, який би здійснював координацію діяльності у цій сфері та ніс відпові-
дальність за регулювання генетично-інженерної діяльності, що здійснюється у замкненій 
та відкритій системах, державну реєстрацію, введення в обіг ГМО та продукції, виробленої 
з їхнім використанням, експорт, імпорт і транзит ГМО, на законодавчому рівні не визначе-
но, що призвело до масової безвідповідальності у цій сфері. 

Діючими у останніх роках положеннями про центральні органи виконавчої влади не було 
передбачено виконання визначених законом повноважень щодо забезпечення державної 
системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні ГМО.15

2.3. забезПечення належної якості води

Важливо звернути увагу на те, що проблеми у сфері водних відносин набули надзви-
чайної актуальності для нашої держави. Поліпшення екологічного стану водних ресурсів, 
якості питної води та запобігання дальшому забрудненню підземних вод є надзвичайно 
важливим для дотримання права на адекватні стандарти життя.

 На жаль, на сьогодні ситуація у цій сфері залишається надзвичайно складною. Так, 
Генеральний прокурор України наголосив, що у басейни річок, які забезпечують постачан-
ня води у наші оселі, скидаються мільйони тонн забруднюючих речовин підприємствами 
та комунальними господарствами. На території України їх нараховується близько 73 тисяч. 
Проте очисні споруди, зношеність яких в окремих регіонах становить до 90%, не здатні 

14 В Україні неефективна система безпеки харчів http://www.epravda.com.ua/news/2011/01/20/267343/ 
15 Ілюзія безпеки — «Без ГМО» http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737495;jsessionid= 

830C4C1B594C81809756FA4CCFB13918 
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забезпечити належну якість води. Загалом вісімдесят вісім (88) відсотків річок (і їхніх ба-
сейнів), відповідно до класифікації якості води в Україні, мають екологічний стан від «по-
ганого» до «катастрофічного». Це при тому, що в Україні якість питної води контролюється 
лише за двадцятьма вісьма (28) показниками, тоді як у Євросоюзі за шістдесятьма трьома 
(63). Із неякісною питною водою пов’язано більш ніж 80 відсотків хвороб, тому її спожи-
вання певною мірою позначається на тривалості людського життя.16

Генеральна прокуратура України підкреслила, що попри загрозливу ситуацію з пит-
ною водою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства торік на проведення реконструкції та технічне переоснащення водоочисних 
станцій у регіони не направлено жодної гривні. Органами Державної екологічної інспекції 
упродовж минулого та поточного років проведено понад 32 тисячі перевірок, за результа-
тами яких до відповідальності притягнуто майже 26 тисяч підприємств та органів. Наразі 
центральний апарат Держекоінспекції, на порушення відреагував шляхом притягнення до 
відповідальності аж однієї посадової особи (штраф 136 грн.).

Державне агентство водних ресурсів України упродовж шістнадцяти років не вжило 
заходів до реалізації задекларованого ще у 1995 році Водним кодексом України басейнового 
принципу державного управління водними ресурсами.

Водночас Міністерство екології та природних ресурсів України у цій ситуації зайняло 
очікувальну позицію, залишивши безконтрольними діяльність зазначених відомств. Мініс-
терством охорони здоров’я України дотепер не розроблено державні стандарти щодо питної 
води, гігієнічних вимог та контролю її якості.

Важливо також звернути увагу на те, як правоохоронні органи сприяють запобіган-
ню правопорушенням та розслідують кримінальні справи про злочини у сфері водних ре-
сурсів.

Так, Генеральна прокуратура України зауважує, що по всій державі органами внут-
рішніх справ порушено менше півсотні кримінальних справ про злочини у сфері водних 
ресурсів. З них до суду з обвинувальним висновком надіслано лише п’ять. При цьому сім 
справ закрито за відсутністю складу злочину. Тобто не можна назвати жодної актуальної 
справи стосовно керівників великих підприємств за несанкціоновані скиди відходів, забруд-
нення води та масову загибель риби.17

 Не ефективно реалізується також програма «Питна вода України». Зокрема, Генераль-
ною прокуратурою було встановлено значні порушення у використанні бюджетних коштів 
на реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення.18

2.4. здійснення Права на достатнЄ житлове забезПечення

Розмови про доступне житло тривають в Україні уже майже 10 років, однак доступні-
шим воно від цього не стало.

Як свідчать дослідження, на сьогодні середній прогнозований термін очікування безко-
штовного житла у квартирній черзі становить 74 роки. Отож, якщо при народженні в чергу 
стане дівчинка, то на старість вона може отримати омріяне житло. А от із хлопчиком — про-
блема, адже середня тривалість життя чоловіків в Україні дорівнює 63 рокам.

16 Генеральний прокурор України Віктор Пшонка провів розширене засідання колегії http://www.gp.gov.
ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=98214&fp=81 

17 Генеральний прокурор України Віктор Пшонка провів розширене засідання колегії http://www.gp.gov.
ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=98214&fp=81

18 Генеральною прокуратурою України упереджено неправомірне використання бюджетних коштів 
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=98067&fp=61
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Відповідно до офіційної статистики, 70% родин стоять у квартирній черзі десять і біль-
ше років. Кожен сьомий черговик — киянин. Молодим жителям столиці потрібно буде 
чекати квартири від держави 130 років.19

Дієвих соціальних програм або програм лояльності та поступливих кредитів для родин 
із середнім статком, багатодітних і малозабезпечених — наразі немає. Та й ті, що є, — лише 
на папері. 

Через стагнацію житлового будівництва «квартирне питання» може стати соціальною 
проблемою № 1 у державі. Сьогодні на одного українця у середньому припадає всього 
близько 23 житлових «квадратів» — майже вдвічі менше, ніж у Європі, та втричі, ніж у 
США. На квартирному обліку нині перебуває близько 1,2 млн. сімей. Надалі, враховуючи 
неухильне зношення та вкрай повільне відновлення житлового фонду, становище тільки 
погіршуватиметься. У 2010 році в експлуатацію було введено фактично лише 6 млн. нових 
житлових «квадратів» (решта 3 млн. — це узаконені об’єкти, які будувалися 10–15 років), 
що майже втричі менше, ніж 1990 року. За даними Мінрегіонбуду, з початку року кількість 
житлових недобудів майже не змінилася — близько 4 тисяч об’єктів загальною площею 
17 млн. м2 (близько 200 тис. квартир). На їхнє завершення потрібно 56 млрд. грн.20

У Кабінеті міністрів України житлову проблему начебто розуміють і на словах готові 
всіляко з нею боротися. Акцент робиться в тому числі на доцільності зниження відсоткових 
ставок за іпотечними кредитами. Однак коли справа доходить до дій, на підтримку галузі 
виділяються копійки. 

Так, на реалізацію державної програми «Доступне житло» у 2011 році Урядом направ-
лено у два рази менше коштів, ніж урядом було заявлено — 150, а не 340 млн. грн. Від-
повідну постанову «Деякі питання використання коштів держбюджету з метою надання 
держпідтримки для будівництва (придбання) доступного житла» уряд ухвалив 28 лютого 
2011 року.21

Потрібно зазначити, що у проекті бюджету на 2012 рік на державну програму будівництва 
доступного житла чиновники розщедрилися також лише на 200 млн. грн., а на компенсацію 
ставок за іпотечними кредитами передбачили мізерні 111 млн. грн. Фактично 200 млн. грн. — 
це кошти за які можна збудувати лише два 100-квартирні будинки, або 35 тис. м2.

Про необхідність збільшення обсягів цих видатків говорять і в Національному банку, 
і у Верховній Раді. За словами першого заступника голови Національного банку України 
Юрія Колобова, одне з ключових завдань держави сьогодні — створити умови для стиму-
лювання попиту на продукцію будівельної галузі. «Як центробанк, ми бачимо, що ресурсів 
у банків цілком достатньо (понад 60 млрд. грн. в еквіваленті перебуває на кореспондент-
ських рахунках, 55 млрд. грн. вкладено в ОВДП, близько 20 млрд. грн. є в касах банків). 
Однак найголовніше питання — ціна ресурсів. За поточного рівня інфляції до 10% банки 
залучають гривню під 12–14%. Відповідно, і кредити вони можуть видавати мінімум під 15% 
річних, — говорить перший заступник голови Нацбанку.

І така ціна ресурсів є одним із основних чинників, які фактично унеможливлюють 
купівлю житла тими, хто його потребує. Хоча відсоткові ставки по кредитам поступово 
й знижуються, але для більшості потенційних покупців житла залишаються непідйомними. 
За словами голови правління банку «Фінанси та кредит» Володимира Хливнюка, щоб офор-
мити іпотеку на 60 тис. дол. (в еквіваленті) під 15% річних, позичальникові треба заробля-

19 Приватизувати не можна виселити. Цією статтею ми продовжуємо відслідковувати проблеми мешкан-
ців гуртожитків http://tovarish.kiev.ua/print/Pryvatyzuv.html 

20 Як не стати країною бездомних? Василь Пасочник «Дзеркало тижня. Україна» № 37, 14 жовтня 2011 
http://dt.ua/ECONOMICS/yak_ne_stati_krayinoyu_bezdomnih-89663.html 

21 «Доступне житло» у 2011-му буде не таким доступним, як передбачалося. http://news.dt.ua/ECONOMICS/
dostupne_zhitlo_u_2011-mu_bude_ne_takim_dostupnim,_yak_peredbachalosya-76446.html 
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ти щомісяця 14 тис. грн. Згідно ж з даними Держкомстату, за підсумками серпня середня 
офіційна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 2 694 грн.22

За даними Національного інституту стратегічних досліджень, нині при купівлі двокімнат-
ної квартири площею 75 м2 середньостатистичному українцю треба працювати 20–30 років, 
тоді як громадянину Чилі — чотири роки, Гондурасу — 4,7, Туреччини — 5,6, Бразилії — 
6,3 року. І поки держава реально не візьметься за вирішення «квартирного питання», очі-
кувати принципових змін не доводиться. В який саме спосіб владі це краще зробити — че-
рез дотування позичальників, розвиток інфраструктури, дерегуляцію будівництва або все це 
в комплексі — це, за великим рахунком, питання політичного смаку. Але важливим є те, 
щоб держава робила конкретні кроки на шляху до реалізації права людей на достатнє житло.

Проблеми мешканців гуртожитків також залишились достатньо гострими у 2011 році. 
Тут важливо зазначити, що у зв’язку із існуванням цієї проблеми 26 вересня 2011 року Пре-
зидент України Віктор Янукович схвалив закон «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо правового удосконалення забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків)», яким до 2015 року продовжено можливість приватизувати житло 
в гуртожитках. Цей документ у тому числі передбачає продовження на три роки мораторію 
на відчуження гуртожитків. 

Проблема тільки в тому, що ці три роки можуть пролетіти, як три дні. І у 2014 році ці 
самі люди опиняться перед тією ж проблемою — їм знову скажуть забиратися на вулицю. 
Тому саме по собі продовження мораторію нічого не вирішує.

Закон, з одного боку, пропонує кардинальний варіант виходу із цієї ситуації — розро-
бити спеціальну урядову програму і віддати всі гуртожитки у комунальну власність для по-
дальшої безкоштовної приватизації мешканцями.

Гуртожитки державної форми власності або ті, які були включені у статутний фонд 
підприємств, більша частка у яких належить державі, мають передаватися у комунальну 
власність безкоштовно. Якщо ж частка держави у підприємстві відсутня, або є меншою за 
50 відсотків, то гуртожитки такого підприємства підлягають викупу. Після цього люди мо-
жуть починати безкоштовну для них приватизацію.

Але великою проблемою цього закону є те, що у ньому не передбачено виділення кон-
кретної суми грошей з державного бюджету на таку передачу. Хоча за найскромнішими 
підрахунками, на це потрібно 1,2 мільярда гривень (по 600 мільйонів на кожні два наступ-
ні роки).

Ці кошти мають піти на те, аби зробити гуртожитки, багато з яких сьогодні перебувають 
у плачевному стані, елементарно придатними для проживання. І вже після того їх можна 
буде передавати у комунальну власність і приватизовувати.

Таким чином правовий документ, який дозволяє приватизацію гуртожитків сьогодні є, 
але реалізація цього закону — поки що під великим сумнівом.23

Водночас, значна частина гуртожитків у свій час разом з підприємствами вже була при-
ватизована, і власники зараз правдами і неправдами домагаються виселити людей з таких 
гуртожитків.

Як приклад, можна назвати ситуацію щодо порушення власниками або керівниками 
підприємств прав мешканців гуртожитків у Львівській області. В деяких випадках йдеться 
про виселення людей, в інших про не надання мешканцям гуртожитків комунальних послуг, 
зокрема, опалення, через борги власників цих об’єктів.24 А також одеського підприємства 
«Мікрон», в якому дана проблема існує вже протягом декількох років. Незважаючи на те, 

22 Як не стати країною бездомних? Василь Пасочник «Дзеркало тижня. Україна» №37, 14 жовтня 2011 
http://dt.ua/ECONOMICS/yak_ne_stati_krayinoyu_bezdomnih-89663.html 

23 В. Матчук Три роки для гуртожитків: віддати не можна виселити // Українська правда http://www.
pravda.com.ua/columns/2011/09/15/6588602/ 

24 У ЛОДА обіцяють вирішити проблеми мешканців гуртожитків, права яких порушуються http://zik.
ua/ua/news/2011/10/20/315149 
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що Фонд державного майна захищає інтереси мешканців гуртожитків цього підприємства, 
позитивних рішень судів поки немає.25 

Є серйозні проблемі щодо забезпечення права на достатнє житло вразливих категорій 
населення. Зокрема, існує проблема щодо дотримання житлових прав дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Так, за інформацією Генеральної прокуратури України місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування повною мірою не вживають заходів щодо збереження 
майна і житла дітей, яких влаштовано до дитячих закладів, під опіку (піклування), прийомних 
сімей або дитячих будинків сімейного типу. Не забезпечують контроль за його використан-
ням, збереженням, встановленням над ним опіки, через що житло залишається без догляду, 
безоплатно використовується сторонніми особами, не за призначенням, руйнується.

Для прикладу, унаслідок бездіяльності Дар’ївської сільської ради Херсонської області 
щодо збереження будинку дітей-сиріт він зруйнований та для житла непридатний. 

Органи опіки та піклування при наданні згоди на відчуження житла або майна дітей не 
завжди з’ясовують намір батьків забезпечити дітей іншим рівноцінним житлом або майном. 
Через що діти незаконно його втрачають.

Так, органи опіки та піклування Ужгородського міськвиконкому Закарпатської області 
не перевірили спроможність сім’ї придбати нове житло та надали згоду на відчуження квар-
тири, право користування якою мали двоє малолітніх дітей. Як наслідок, родина позбулася 
квартири, а нову не придбала. За протестом прокурора міста 20.10.2011 розпорядження 
виконавчого комітету про надання згоди на відчуження житла скасовано. З метою захисту 
житлових прав дітей прокурор вступив у розгляд цивільної справи про їх виселення.

Також поширені факти порушення органами місцевої влади та органами місцевого са-
моврядування вимог Житлового кодексу України щодо забезпечення житлом осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.26

Крім того, важливо зазначити, що фактично не працюють державні програми щодо 
надання доступного житла для молоді. Програму забезпечення молоді житлом на 2002–
2012 роки, ініційовану державою і спрямовану на поліпшення житлових умов для молодих 
сімей, можна вважати остаточно зірваною з вини держави. Зокрема, такий висновок зроби-
ла колегія Рахункової палати за результатами аудиту ефективності виконання держпрограм 
щодо забезпечення молоді житлом.

Завдяки роботі Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом 2002–
2010 рр. новосілля щорічно святкували лише 2,8% молодих сімей, які були на квартирному 
обліку.27

Аудитори зазначають, що за дев’ять років Держпрограма забезпечення молоді житлом на 
2002–2012 роки була недофінансована з держбюджету більш ніж на 790 млн. грн., а обсяги 
введеного в експлуатацію житла склали всього 12% від запланованих, у результаті чого три 
тисячі молодих сімей не отримали житло.

«особливо безнадійне становище молоді в сільській місцевості, де житло отримали тільки дві сім’ї, а також 

у науково-педагогічних і педагогічних працівників. Щасливий квиток на пільгове кредитування за цей період 

отримали лише 132 людини, або 0,5%. не створені умови для розвитку молодіжних житлових комплексів та 

соціотехнополісів».

25 Нові власники підприємств не хочуть віддавати гуртожитки жителям за безцінь — Царьков http://
www.golosua.com/ua/main/article/politika/20110921_novyie-sobstvenniki-predpriyatiy-ne-hotyat-otdavat-
obschejitiya-jitelyam-za-bestsenok-tsarkov 

26 Генеральна прокуратура України Органи прокуратури захищають житлові (майнові) права дітей http://
www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=98799 

27 Рахункова палата України Недоступне «доступне» житло http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/
publish/article/16736481
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Рахункова палата зазначає, що незадовільне управління коштами і ресурсами з боку 
фонду та його наглядової ради інвестування 140 млн. грн. кредитних ресурсів у будів-
ництво, ступінь готовності якого був фактично нульовим, призвело до «заморожування» 
об’єктів.

Розв’язання житлової проблеми молоді, на що спрямовані затверджені Урядом держав-
ні програми, і на сьогодні залишається мрією. Неспроможність держави допомогти молоді 
вирішити житлову проблему знижує рівень довіри до дієвості державного управління, ство-
рює соціальну напругу в суспільстві.28

3. Право на соціальний Захист

3.1. система соціального захисту та соціального забезПечення

Україна успадкувала із Радянського Союзу систему пільг та привілеїв, яка на сьогодні 
набуває загрозливого масштабу. Нашу державу у європейській спільноті не безпідставно 
називають «країною пільг». Загалом в Україні право на отримання пільг регламентують 
більше 50 нормативно-правових актів, які постійно змінюються та поповнюються новими. 
Кількість пільговиків сягнула понад 13 млн. осіб, які мають право на пільги за соціальною 
ознакою, і близько 3,2 млн. за професійною. 

Це свідчить про те, що практично половина населення України мають право на пільги. 
Загальний обсяг пільг, яких налічується понад 600, потребує щороку більше коштів, які є 
значним навантаженням на бюджет та не дозволяє задовольняти інші потреби. Пільги, як 
нагромадженні із радянських часів, так і безсистемно та недалекоглядно створені нові, не 
тільки дуже часто не вирішують проблеми соціального захисту, а створюють суспільне на-
пруження та несправедливість. Надалі у парламенті реєструються нові ініціативи, спрямо-
вані не на упорядкування, а на безсистемне та фінансово незабезпечене збільшення пільг. 
Рівень життя населення в Україні знижується, і зарадити цьому не може сучасна система 
соціального захисту через надання різноманітних пільг.29 

У цьому контексті важливим шляхом реформування пільг в Україні є підвищен-
ня ефективності системи надання пільг та посилення адресності. Проте про посилення 
адресності не можна на даний час говорити, оскільки адресності наразі немає взагалі 
при встановленні пільг, натомість пільги отримують всі представники певної категорії 
громадян.

Натомість щороку влада зупиняє окремі законодавчі положення щодо надання пільг. 
Так, впродовж останніх років Верховна Рада України періодично, приймаючи Закон про 
державний бюджет на відповідний рік, зупиняє ним дію багатьох норм, якими встановлено 
певні пільги та компенсації окремим категоріям громадян. 

На став виключенням і 2011 рік. Верховна рада України 14 червня цього року прийняла 
зміни до закону України «Про державний бюджет на 2011 рік». Відповідно до п. 4 Прикін-
цевих положень цього Закону у 2011 році норми і положення багатьох законів України, які 
встановлюють конкретні обсяги соціальних гарантій для чорнобильців, військовослужбов-
ців, дітей війни, ветеранів застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 
міністрів України, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду на 
2011 рік. Це означає, що саме уряд на цей рік наділяється правом встановлювати конкретні 

28 Рахункова палата України Недоступне «доступне» житло http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/
publish/article/16736481

29 Правда і міфи про реформування пільг в Україні. Центр громадської адвокатури http://cga.in.ua/fckfiles/ 
Pravda-Mify1.pdf
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розміри доплат окремим незахищеним верствам населення залежно від фінансової ситуації 
в державі.

Також і у Законі України «Про державний бюджет на 2012 рік» закладена правова нор-
ма, яка передбачає, що положення, що стосуються соціальних гарантій чорнобильців, дітей 
війни, ветеранів застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 
України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету 
Пенсійного фонду України на 2012 рік.

Фактично це є звуження змісту та обсягу права на адекватне забезпечення життєвого 
рівня, що заборонено статтею 22 Конституції України. Потрібно відзначити, що для значної 
кількості громадян України пільги, компенсації і гарантії, право на які передбачено чинним 
законодавством, є додатком до основних джерел існування, необхідною складовою консти-
туційного права на забезпечення життєвого рівня.

Це було визначено Конституційним судом України, зокрема зазначено, що держава 
окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що 
є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснен-
ня цього права, вони є загальнообов’язковими, і однаковою мірою мають додержуватися 
органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконан-
ня державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні 
умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно приводить до порушен-
ня принципів соціальної правової держави. Крім того, багато пільг, встановлених Законами 
України «Про міліцію», «Про прокуратуру» тощо, є не пільгами, а гарантіями та іншими 
засобами забезпечення професійної діяльності окремих категорій громадян, ефективного 
функціонування відповідних органів. 

Така позиція Конституційного суду України була зумовлена необхідністю захисту в су-
часних умовах інтересів багатьох громадян, які позбувшись пільг, реально не отримують від 
держави нічого взамін і перебуватимуть за межею бідності. 

А отже, враховуючи вищевикладене, депутатами Верховної Ради України було подано 
у середині 2011 року конституційне подання до Конституційного суду щодо визнання не-
конституційними цих змін до закону про державний бюджет на 2011 рік. 

Водночас у своєму рішенні № 20-рп/2011 від 26 грудня 2011 року Конституційний суд 
України прийняв рішення в якому змінив свій підхід до оцінки можливостей держави об-
межувати соціально-економічні права і фактично надав право Кабінету міністрів України 
у «ручному» режимі встановлювати розмір соціальних гарантій. 

Зокрема, Конституційний суд застосував пропорційний підхід при оцінці встановлених 
обмежень. Цей підхід зводиться до того, що законодавець при прийнятті законів стосовно 
забезпечення соціальних прав повинен дотримуватись принципу пропорційності між со-
ціальним захистом та фінансовими можливостями держави, між інтересами кожної особи 
та держави в цілому.

Потрібно зазначити, що цей підхід суперечить майже всій попередній практиці цього 
суду у подібних справах. Багато експертів говорять про велику сумнівність застосування 
цього підходу. 

Зокрема, зазначається, що керуючись конституційним принципом поділу влад, Кон-
ституційний суд України має уникати судової правотворчості, підміни своїми рішеннями 
існуючих норм або створення нових. Конституція України не містить вказівки на мож-
ливість обмеження прав людини і громадянина у разі недостатності фінансових ресурсів. 
Тому Конституційний суд, визнавши таке обмеження конституційним, насамперед уза-
конить положення, не передбачене Конституцією, чим порушить вимоги ст. 64 Основ-
ного Закону. По-друге, на думку європейських вчених, практика конституційних судів 
має уникати інституціалізації певних структур забезпечення соціальних прав: у фокусі 
конституційного правосуддя має бути не загальна система, яка гарантує забезпечення 
соціальних прав, а забезпечення соціальних прав як кінцевий продукт. У законодавця 
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є свобода вибору системи, а суд тільки перевіряє продукт системи під кутом зору дотри-
мання таких прав.30

Важливо сказати про те, що це рішення Конституційного суду України фактично поз-
бавляє можливості для людей у судовому порядку відстояти свої соціально-економічні пра-
ва, у обсягу, який визначений у законах. 

Також викликали занепокоєння «наміри» держави реформувати систему пільг і гарантій 
шляхом надання Кабінету міністрів України встановлювати у ручному режимі конкретний 
їх обсяг в залежності від фінансових ресурсів держави. Ці «наміри» були викладені урядом 
у проекті закону № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», який 
фактично два рази подавався до Верховної ради України у січні і у вересні 2011 року.

І якщо першого разу цей проект закону навіть не розглядався на сесійному засіданні 
Верховної Ради України, то після його внесення вдруге 9 вересня 2011 року парламент при-
йняв цей документ за основу. 

Але в контексті рішення Конституційного суду № 20-рп/2011 від 26 грудня 2011 року 
завдання, які ставив перед собою уряд, зокрема щодо можливості «ручного» управління 
соціальними гарантіями практично уже виконані. А отже, стала реальністю небезпека, що 
Кабінет міністрів України буде своїми нормативно-правовими актами змінювати у бік ско-
рочення розміри соціальних гарантій визначених у законі і відповідно таким чином еконо-
мити фінансові ресурси держави. А люди фактично не будуть мати жодних можливостей 
щоби захистити своє право на ці гарантії.

Фактично всіма цими діями держава створює міф про те, що відбувається реальне ре-
формування системи пільг на засадах соціальної справедливості, міф про те, що в Україні 
реалізовується державна політика у соціальній сфері. Натомість в Україні відсутня проду-
мана соціальна політика з боку держави, відсутня належна координація між органами вла-
ди, що відповідальні за її здійснення, зокрема, між Верховною Радою України, Урядом та 
Міністерством соціальної політики України, в результаті маємо неузгодженість дій органів 
влади. Наприклад, Кабінет міністрів України приймає Стратегію упорядкування системи 
надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року, встановлюючи мораторій на за-
провадження нових категорій пільг, Верховна Рада України періодично приймає закони, які 
встановлюють нові пільги, а Міністерство соціальної політики України у зв’язку з цим не 
знає, як виконувати вищезазначену Стратегію і практично нічого не робить задля її впро-
вадження в життя.31 

Держава не має загального бачення цієї проблеми, що унеможливлює досягнення со-
ціальної справедливості в державній політиці в соціальній сфері. Замість послідовного ре-
формування пільг держава час від часу робить хаотичні непослідовні кроки у цій сфері: 
то прийме новий закон з пільгами, то фактично скасовує пільги, надаючи право Кабінету 
міністрів України встановлювати їх розмір залежно від фінансової ситуації в державі. Ці 
суперечливі дії з боку законодавчої та виконавчої влади зумовлюють повну неузгодженість 
дій місцевої влади щодо здійснення місцевої політики у соціальній сфері. 

Крім того, важливо відмітити неефективність витрачання бюджетних коштів на фі-
нансування пільг. Держава декларує ефективність діючої системи пільг, як такої, що здат-
на забезпечити хоча б мінімальний життєвий рівень для отримувачів пільг. Водночас ос-
новними джерелами фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг, є державний та 
місцеві бюджети. Частина таких витрат здійснюється підприємствами, на яких працювали 
або працюють пільгові категорії громадян, а також підприємствами, які надають житлово-
комунальні, транспортні та інші послуги. Але розмір коштів, який необхідний для того, 
щоб виконати свої соціальні зобов’язання, є насправді досить великим. Тому часто пільги 

30 Бланкенагель А. Конституционные суды, социальные права и социальное государство // Конститу-
ционное право: восточноевропейское обозрение. — 2003. — № 1. — С. 42–44.

31 Правда і міфи про реформування пільг в Україні. Центр громадської адвокатури http://cga.in.ua/fckfiles/ 
Pravda-Mify1.pdf
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залишаються недофінасованими, або недофінансованими залишаються інші сфери та галузі 
суспільного життя, від яких перерозподіляють витрати на них для фінансування пільг. 

Загалом державний бюджет не витримує такого навантаження на нього масиву пільг, 
які є в Україні. А недостатній обсяг фінансування призводить до обмеження соціально-еко-
номічних прав громадян.32 А отже, дуже часто записані пільги залишаються лише деклара-
цією. Це, у свою чергу, надає людям можливість відстояти своє право у національному суді 
і у випадку невиконання такого рішення оскаржувати дії держави у Європейському суді 
з прав людини.

Такий чином, діюча система пільг не забезпечує надання соціальної допомоги бідним 
верствам населення а є непосильним тягарем для державного бюджету. Влада намагається 
приховано реформувати ці пільги, однак відсутність продуманої державної соціальної полі-
тики цьому не сприяє.

3.2. гарантії соціального забезПечення осіб Похилого віку

У першу чергу необхідно зазначити, що зміни до пенсійного законодавства, які викли-
кали критику представників профспілок, опозиції та науковців33 і які так довго обговорюва-
лися, у 2011 році таки були внесені до українського законодавства. 

Так, 8 липня 2011 року Верховна Рада прийняла в другому читанні Закон України «Про 
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», а 6 вересня — 
внесла в нього уточнення, які було названо «технічними». І хоча до сих пір відбувається 
судове оскарження цих «технічних» уточнень, водночас більшість змін до пенсійного зако-
нодавства набула чинності з 1 жовтня 2011 року. 

А отже, в Україні фактично запроваджені досить жорсткі умови пенсійного забезпечен-
ня як безальтернативного механізму для забезпечення її збалансування, при фактичному 
ігноруванні широкого арсеналу соціально нейтральних і економічно необхідних заходів, що 
могли б забезпечити розширення бази пенсійних надходжень.

Попри всі заперечення, в Україні розпочинається поетапне підвищення пенсійного віку 
для жінок від 55 до 60 років. Залишений достатньо дивний підхід щодо виходу на пенсію 
в перехідний період, що «усміхнеться» пенсіонерам 1956–1961 років народження. Відповід-
но до положень пенсійних законів фактично підвищення для таких жінок буде відбувати-
меться зі швидкістю «двічі по півроку за рік».34 

Пігулку спробували підсолодити. Жінкам, які народилися до 31 грудня 1961 року, роз-
мір обчисленої за формулою пенсії підвищується на 2,5% за кожних шість місяців більш 
пізнього виходу в період із 55 до 60 років.

На жаль, це менше, ніж навіть дуже маленькі стимули для більш пізнього виходу на 
пенсію, передбачені Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення ре-
формування пенсійної системи» із 60 років (як для чоловіків, так і для жінок): по 0,5% 
за кожний повний місяць страхового стажу при відстроченні виходу в межах 60 місяців 
і 0,75% — якщо відстрочення становило понад 60 місяців.

Потрібно зазначити, що збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років слабко уз-
годжується із конституційними приписами, згідно з якими при прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав 
і свобод (стаття 22 Конституції України).

32 Правда і міфи про реформування пільг в Україні. Центр громадської адвокатури http://cga.in.ua/fckfiles/ 
Pravda-Mify1.pdf

33 Українська Гельсінська спілка з прав людини Щорічні доповіді про права людини http://www.helsinki.
org.ua/index.php?id=1298358010 

34 Дорога пенсія Наталія Бетіна «Дзеркало тижня. Україна» №34, 23 вересня 2011 http://dt.ua/ECONOMICS/ 
doroga_pensiya__-88389.html 
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Також в результаті змін до пенсійного законодавства відразу на десять років підви-
щується нормативна тривалість страхового стажу для призначення пенсії: з 20 до 30 років — 
для жінок, з 25 до 35 років — для чоловіків. Це положення поширили тільки для «нових 
пенсіонерів».

Також зростає мінімальна тривалість страхового стажу для одержання пенсії за віком — 
з п’яти до 15 років. Якщо людина не заробила мінімального стажу, вона може претендувати 
лише на соціальну допомогу.

Законом запроваджується максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підви-
щень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Ук-
раїною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати 
до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) — 
на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Ця норма стосуватиметься тільки 
тих, кому пенсії призначатимуть після набрання чинності Законом, тобто після 1 жовтня 
2011 року. 

Отже, тепер у країні будуть привілейовані пенсіонери вже не тільки залежно від того, за 
яким законом — загальним чи спеціальним — їм призначили пенсію, а й від дати звернен-
ня за пенсією. Таке обмеження порушує принцип рівноправності застрахованих осіб щодо 
отримання пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Також зміни торкнулись і спеціальних пенсій, зокрема, передбачено поетапне підви-
щення пенсійного віку для чоловіків-спецпенсіонерів до 62 років, розмір спеціальної пенсії 
скорочується з нинішніх 90 до 80% від заробітної плати, а також працюючим спецпенсіоне-
рам пенсію виплачуватимуть у розмірі звичайної. 

Болючим залишається питання осучаснення пенсій. Ця проблема загострюється з пе-
ріодичністю в три-чотири роки, і до сьогодні в Україні не має ефективної системи індекса-
ції пенсій.35

Існуючий у законі порядок визначення заробітної плати для призначення пенсії пере-
дбачає осучаснення заробітку особи на момент її звернення за призначенням пенсії. Але 
застосування показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують 
року звернення, змінює саму суть підходу до визначення заробітку для обчислення пенсії та 
призводить до штучного її заниження.

Чимало місця в змінах до пенсійного законодавства відведено питанням другого 
(обов’язкового накопичувального) рівня пенсійної системи. Але це зовсім не означає, що 
Україна вже на порозі його запровадження.

Тема обов’язкової накопичувальної системи обіцяє стати не менш «довгограючою», ніж 
сама пенсійна реформа.

Потрібно зазначити, що головні меседжі від часу обговорень в кінці 2010 року залиши-
лися незмінними. Впроваджувати обов’язкову накопичувальну систему в Україні плануєть-
ся з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України. 
Чи це буде 2013-й, чи 2014-й — питання залишається відкритим, а отже, фактично держава 
може відкладати впровадження цієї системи на дуже тривалий період часу. Зокрема, про 
складну фінансову ситуацію у середньостроковій перспективі свідчать цифри, які закладені 
у проекті державного бюджету на 2012 рік.

Третій рівень пенсійної системи ґрунтується на добровільній участі громадян, робото-
давців та їх об’єднань у формуванні пенсійних нагромаджень з метою отримання громадяна-
ми пенсійних виплат, що буде доповненням до пенсій з першого і другого рівнів. Принцип 
добровільності участі суттєво зменшує або зовсім знімає з держави фінансові зобов’язання 
щодо гарантування мінімально прийнятного результату чи компенсації збитків (звичайно, 

35 Дорога пенсія Наталія Бетіна «Дзеркало тижня. Україна» №34, 23 вересня 2011 http://dt.ua/ECONOMICS/ 
doroga_pensiya__-88389.html 
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залишаються функції з нагляду і контролю). Саме тому створення третього рівня є значно 
простішим і, як правило, передує запровадженню системи другого рівня.

У той же час в Україні, на жаль, ще не достатньо розвинуті фінансові інструменти, 
спроможні перетворити пенсійні активи в ефективний інвестиційний ресурс, існують сум-
ніви в надійності механізмів захисту від інфляції та різного роду зловживань.

Загалом існуюча в Україні система недержавного пенсійного забезпечення дуже консерва-
тивна і негнучка, що значною мірою пояснюється досить жорстким державним регулюванням. 
Її розгортання стримується також низьким рівнем доходів у переважної більшості населення, 
непрозорістю та недовірою громадян, нерозвиненістю ринкової інфраструктури. У нинішній 
ситуації суспільству і державі надзвичайно важливо визначитися із соціально-економічними 
пріоритетами, зокрема, щодо перспектив недержавного пенсійного забезпечення.36

4. рекомендації

1. Реформувати систему надання соціальних пільг: здійснити розділення правових норм 
на ті, що гарантують соціально-економічні права, та ті, що надають певні привілеї в зв’язку 
із зайняттям певної посади чи особливими заслугами.

2. Припинити практику невиконання правових норм, що гарантують реалізацію со-
ціально-економічних прав.

3. У повному обсязі передбачати фінансування закріплених у законодавстві гарантій 
дотримання соціально-економічних прав.

4. Удосконалити розрахунок прожиткового мінімуму, зокрема, затвердити новий набір 
продуктів харчування та набір непродовольчих товарів і послуг, затвердити нову методику 
розрахунку цього показника.

5. Відмовитись від використання показника «рівня забезпечення прожиткового мініму-
му», який необґрунтовано знижує мінімальні соціальні гарантії, що декларуються у законо-
давстві.

6. Удосконалити регулювання якості харчових продуктів, а також безпеки та якості пит-
ної води.

7. Запроваджувати заходи, спрямовані на забезпечення доступності житла, не допускати 
безпідставного виселення із житла (наприклад, гуртожитків), порушення прав на доступ-
ність житла вразливих категорій населення.

8. Забезпечити належне фінансування і зрозумілі та ефективні механізми впровадження 
програми надання соціального житла, а також розвиток мережі центрів реінтеграції, со-
ціальних готелів для бездомних громадян.

9. Вдосконалити роботу щодо забезпечення вразливим верствам населення соціального 
захисту у зв’язку із підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема, функ-
ціонування прозорої та ефективної системи житлово-комунальних пільг та субсидій.

10. Поступово зменшити частку прямого державного фінансування соціальних потреб 
та підвищити частку фінансування з боку населення на основі збільшення всіх доходів, на-
самперед заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних трансфертів.

11. Запровадити єдину адресну соціальну допомогу на випадок непередбачуваних жит-
тєвих обставин — смерті родича, важкого захворювання, стихійного лиха, соціальних кон-
фліктів.

12. Забезпечити жорсткий зв’язок між соціальними пільгами, що надаються, та джере-
лами й механізмами відшкодування їхньої вартості надавачам.

13. Впровадити уніфіковані підходи до визначення розміру видатків державного бюдже-
ту на відшкодування витрат надавачам пільгових послуг.

36 Біленька Ю.Є. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні http://libfor.com/index.php?newsid=82
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14. Продовжувати реформувати пенсійну систему шляхом впровадження положень за-
конодавства щодо накопичувального рівня цієї системи, створити передумови для цього.

15. Уникати дискретного підвищення мінімальної пенсії; запровадити правило індек-
сації, за якого підвищення пенсії буде прив’язане до індексу споживчих цін, розрахованого 
для груп населення з різними доходами.

16. Удосконалити регулювання та нагляд за недержавними пенсійними фондами з ура-
хуванням міжнародного досвіду та консультацій.

17. Забезпечити гарантії реалізації рішень національних судів, які стосуються виплат 
соціальних допомог, де відповідачам є держава.
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XVII. ПРАВО НА ПРАЦЮ1

1. Загальний огляд

Одним із базових прав, які визначають можливості розвитку людини, її самореалізації 
є право на працю. Для держави надзвичайно важливим є створення умов для поваги до 
цього права, і щоб його захист був на високому рівні.

Водночас, вкотре доводиться визнавати, що держава дуже далека від забезпечення цього 
права, має системні проблеми практично із усіма його елементами і неспроможна змінити 
ситуацію на краще. 

Зокрема, існують серйозні проблеми у сфері зайнятості, коли офіційний рівень за-
реєстрованої зайнятості не відображає реальну ситуацію, а рівень прихованого безробіття 
є високим. Вакансії, які пропонуються, передбачають вкрай низький рівень заробітку, на 
який людина не може прогодувати себе і свою сім’ю. Розмір допомоги по безробіттю не 
забезпечує мінімальних умов для виживання людини. 

Не менш важливою є проблема відсутності гідної винагороди за працю. Важко говорити 
про відтворювальну, мотивувальну і соціальну роль заробітної плати, якщо велика частина 
українців отримують зарплату нижче мінімальної заробітної плати, а половина людей за 
офіційними даними отримують зарплату до 2 тисяч гривень. При цьому майже половина 
доходів людей складається не із заробітної плати, а з певних соціальних виплат. І якщо 
в цьому контексті враховувати проблеми, які присутні із встановленням адекватного рівня 
прожиткового рівня, а відповідно, і мінімального рівня заробітної плати, то ситуація вигля-
дає ще похмуріше. 

Крім того, поки що державі не вдається вирішити проблему із функціонуванням Єдиної 
тарифної сітки, особливо щодо низького мінімального рівня оплати праці у такій системі, 
а також не вирішено питання щодо погашення заборгованості по заробітній платі, яка існує 
в Україні. Все це поруч з наявністю постійних порушень прав працівників на підприємс-
твах, організаціях, установах усіх форм власності веде до значного послаблення захисту 
права на працю.

Безпека праці також залишається однією із найбільш гострих проблем. В Україні і на-
далі залишається високий рівень виробничого травматизму, у тому числі смертельного, ве-
лика кількість професійних захворювань. А також державою не ведеться належна робота 
у сфері профілактики травматизму і забезпечення прийнятних санітарно-гігієнічних умов 
праці.

Малозахищеними також залишаються працівники, які працюють за межами України. На 
сьогодні держава проводить малоефективну міграційну політику, фактично відсутні ефек-
тивні механізми міграційного обліку, які давали б реальну інформацію щодо кількості міг-
рантів. Також у багатьох випадках відсутні двосторонні угоди щодо забезпечення соціальних 

1 Підготовлений М. Щербатюком, УГСПЛ.
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і трудових прав працівників-мігрантів з країнами, де проживає велика кількість українців. 
А деякі із важливих міжнародних конвенцій у цій сфері залишаються не ратифікованими 
Україною.

У контексті численних порушень права на працю особливої важливості набуває діяль-
ність професійних спілок як організацій, що спрямовані на захист трудових прав працівни-
ків. На жаль, у цьому році держава замість сприяння діяльності цих організацій намагала-
ся обмежити їх вплив, а також створити певні перешкоди деяким профспілкам. Водночас 
відсутність достатньої єдності всередині профспілок призводила до розрізненості зусиль 
і недостатньої ефективності їх дій.

2. гарантування Зайнятості

Ринок зайнятості залишився у 2011 році нестабільним. Хоча кількість вакансій зростає 
з багатьох позицій, криза зайнятості не відступає. Зокрема, наразі усереднений показник 
затребуваності становить 0,7 (тобто на 70 вакансій припадає 100 резюме). І найближчим 
часом перевага чисельності залишиться за претендентами. У таких умовах роботодавці не 
отримують стимулів для відкриття нових робочих місць, — швидше, навпаки.

У той же час, згідно зі офіційною статистикою, на ринку праці країни катаклізмів не 
спостерігається. На початок літа на обліку в центрах зайнятості перебувало 565 тис. 912 осіб, 
а лише протягом січня-травня цього року роботодавці зареєстрували в службі зайнятості 
589 тис. вакансій.

За даними порталу rabota.ua, число вакансій за перше півріччя 2011 року зросло вдвічі. 
Однак біда в тому, що попит нерівномірно розподілений за регіонами, і скористатися ва-
кансіями можуть далеко не всі. 

Так, 78% вакансій в країні для продакт-менеджерів призначені для роботи в столиці. 
Частка Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси та Львова становить 17%. На інші 
регіони припадає лише 5%. Що стосується веб-програмістів, то вони найбільше затребувані 
в Києві (49%), Харкові (11%), Дніпропетровську та Львові (по 8%), Одесі (6%), Донецьку 
(4%). На всі інші регіони припадає 14%.2

Не відповідає сучасним вимогам і сама структура зайнятості. В країні майже кожен 
третій працюючий зайнятий у сфері торгівлі. 60% всіх вакансій по маркетингу стосується 
Києва. Інші 30% — частка інших міст-мільйонників. На інші населені пункти залишається 
10%.

У цьому контексті важливо зазначити, що в Україні на сьогодні не існує дієвого 
механізму визначення потреби в кадрових ресурсах. Держзамовлення на підготовку фах-
івців у сприйнятті багатьох чиновників існує більше як спосіб розподілу бюджетних 
грошей.

На думку експертів, зокрема старшого партнера GP Group Олексія Зволінського, викли-
кає багато запитань якість зібраної інформації про потреби ринку праці. Фіксується тільки 
кількісна потреба у фахівцях, а методів централізованого збору інформації про якість цієї 
потреби (тобто кваліфікаційних вимог, набору знань, умінь і навичок для конкретних посад) 
і поготів немає. А тим часом нині навіть слюсар від слюсаря різниться внаслідок модерніза-
ції виробництв. Мало того, визначення якісних характеристик потрібних економіці фахівців 
перебуває в юрисдикції Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, а воно взагалі 
не має механізмів збору такої інформації.

2 Надія Гоцуєнко «Слабкі ланки «трудового» ланцюга» «Дзеркало тижня. Україна» № 34, 23 вересня 
2011 http://dt.ua/ECONOMICS/slabki_lanki_trudovogo_lantsyuga-88388.html 
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Суть проблеми, за словами А. Зволінського, криється в тому, що в Україні розірваний 
зв’язок між державними відомствами, бізнесом і власне населенням. Дані Державного ко-
мітету статистики не відображають реального стану речей.

«Із центрів зайнятості інформація про стан ринку праці надходить у Держкомстат, 
потім — у відповідні відомства та міністерства, зокрема Мінекономіки, яке формує держза-
мовлення на підготовку фахівців, після чого його направляють у Міністерство освіти, науки, 
молоді та спорту України, яке, у свою чергу, «спускає» замовлення для вишів. А оскільки 
ця інформація з самого початку «крива», і, крім того, у зацікавлених відомствах зазнає 
певних коригувань (перегинів), то в остаточному підсумку отримуємо «криву» кількість 
фахівців», — пояснив експерт.3

З проблемою відсутності дієвого механізму визначення потреби у фахівцях тісно 
пов’язана і проблема зростаючого безробіття серед молоді. Майже кожен п’ятий (18,8%) 
українець у віці від 15 до 24 років ніде не працює і не вчиться. Цю статистику подає перший 
заступник міністра праці та соціальної політики України Василь Надрага. 

В Україні кожна третя молода людина, яка бажає працювати, не може цього зробити. 
Результати деяких соціологічних опитувань навіть стверджують, що п’ята частина вже зневі-
рилася в тому, що десь може прикласти свої сили. За статистикою, Україна посідає аж ніяк 
не почесне друге місце в Європі з падіння зайнятості серед молоді.4 

Слабким місцем у сфері зайнятості також є зарплата. Рекрутери одностайно відзна-
чають, що, хоча співвідношення між вакансією й надісланими резюме відкриває великі 
можливості для працевлаштування, виникають гострі проблеми з оплатою праці. Попит на 
спеціалістів повертається до рівня 2008 року, а зарплати в більшості випадків пропонуються 
нижчі, ніж були раніше.

Недавні дослідження засвідчили, що 72% респондентів украй незадоволені своїм рів-
нем зарплати, 18 — незадоволені, 6 — частково задоволені й тільки 4% — задоволені. 
Найбільш незадоволені рівнем своєї зарплати вчителі, муніципальні службовці, лікарі, 
рекрутери, канцелярські працівники. Низькими зарплатами можна пояснити невідповід-
ність показників ринку праці. Так, дослідження ринку праці у Східному регіоні краї-
ни засвідчили, що майже 40 тисяч осіб працездатного віку не мають доходів упродовж 
п’яти років. А це майже 20% від загальної кількості працездатного населення. Певна річ, 
вони не фігурують у центрах зайнятості й десь підробляють. А за дослідженнями порталу 
rabota.ua, 87% респондентів хотіли б перекваліфікуватися, і головний мотив такого ба-
жання — оплата праці.5

Показово, що третина опитаних вказала на прагнення змінити сферу діяльності, ос-
кільки нинішня робота не дозволяє досягти бажаного рівня доходів. І при цьому ситуація 
не поліпшується. Зрозуміло, неприйнятно мати рівень доходів у 2011 році такий самий, як 
у 2008-му, при тому що інфляція за цей час зросла вдвічі. До того ж, як відзначають пре-
тенденти на вакантні місця, на пропонованій їм роботі після скорочення штатів потрібно 
виконувати набагато більший обсяг обов’язків.

Так само у контексті проблем зайнятості, потрібно сказати про існування в Україні 
прихованого безробіття. І дуже часто дані офіційної статистики показують лише верхівку 
айсбергу. Так, частими є випадки перебування працівників в умовах вимушеної неповної 
зайнятості, зокрема, у відпустках без збереження заробітної плати, або у режимі неповного 
робочого часу. Тільки за офіційними даними Державного комітету статистики таких людей 

3 Л. Суржик, О. Онищенко «Страшенна таємниця держзамовлення» «Дзеркало тижня. Україна» № 33, 
16 вересня 2011 http://dt.ua/EDUCATION/strashenna_taemnitsya_derzhzamovlennya-87981.html 

4 Василь Надрага «Як працевлаштувати втрачене покоління» «Дзеркало тижня. Україна» № 30, 26 серп-
ня 2011 http://dt.ua/POLITICS/yak_pratsevlashtuvati_vtrachene_pokolinnya-86778.html

5 Надія Гоцуєнко «Слабкі ланки «трудового» ланцюга» «Дзеркало тижня. Україна» № 34, 23 вересня 
2011 http://dt.ua/ECONOMICS/slabki_lanki_trudovogo_lantsyuga-88388.html 
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нараховується більше 300 тис.6, а реальні цифри набагато більші. Крім того, багато людей 
задіяні у неформальному секторі (натуральне господарство на селі, непостійні підробітки 
у місті. Цю проблему визнає навіть Президент України, який відзначив зростання показни-
ків прихованого безробіття.7

Потрібно зазначити, що виглядає на те, що проблеми зайнятості не є пріоритетними 
для уряду. За даними аналітиків, ринок праці відстає від реального сектору економіки на 
два-три роки. А «порядок» почали наводити з тих сфер і таким чином, що це не тільки 
не збільшує зайнятість, а знижує її (досить згадати хоча б ситуацію з підприємництвом). 
Мінімізація втрат, викликаних кризою, призводить до того, що проблема зайнятості не 
тільки не згладжується, а дедалі більше загострюється. Скорочення управлінського апарату, 
так звана оптимізація мережі освіти й охорони здоров’я, як і прийняття пенсійного кодексу, 
звуження можливостей для самозайнятості населення, що істотно збільшило розмір страхо-
вого стажу, загострюють ситуацію.

3. дерЖавна доПомога беЗробітним

У 2011 році в Україні продовжилась практика ігнорування правових норм Закону Ук-
раїни «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» стосовно 
того, що розмір такої допомоги не може бути нижчим від прожиткового мінімуму для пра-
цездатної особи.

І хоча в порівнянні із 2010 роком розмір цієї допомоги і був збільшений, але таке збіль-
шення на 30–50 грн. не вирішило проблеми, і надалі в Україні мінімальний розмір допомо-
ги по безробіттю є меншим за прожитковий мінімум. 

Так, виплати для осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, становили: 
з 1 січня — 510 грн., з 1 квітня — 520 грн., з 1 жовтня — 534 грн., з 1 грудня — 544 грн.; 
та для застрахованих осіб: з 1 січня — не менше 714 грн., з 1 квітня — не менше 729 грн., 
з 1 жовтня — не менше 748 грн., з 1 грудня — не менше 762 грн., але не вище за середню 
заробітну плату, що склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за 
минулий місяць. У той же час прожитковий мінімум у 2011 році становив з 1 січня 894 грн., 
з 1 квітня — 911 грн., з 1 жовтня — 934 грн., з 1 грудня — 953 грн.

4. ЗабеЗПечення гідних умов Праці

В Україні — найдешевша робоча сила у Європі. 6% наших співвітчизників отримують 
заробітну плату до 960 гривень, що є меншим за мінімальну зарплату. Майже половині 
українців платять до 2-х тисяч. Понад 4 тисячі гривень отримує всього 15% населення. 
Кожного року офіційні доходи українців зменшуються, порахували у Державному комі-
теті статистики. Найнижчі зарплати у працівників рибного та сільського господарств. Вищі 
статки у фінансистів, промисловців та фахівців із нерухомості. Найбіднішими залишаються 
Чернівецька, Вінницька і Тернопільська області. Найзаможніші люди, за даними Держком-
стату, живуть на сході України та у Києві.

6 Дані Державного комітету статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 
7 Янукович закликав посилити контроль за зарплатами в конвертах http://news.dt.ua/ECONOMICS/

yanukovich_zaklikav_posiliti_kontrol_za_zarplatami_v_konvertah-87906.html
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розПоділ кількості Працівників за розмірами заробітної Плати, 

нарахованої за вересень 2011 року (кумулятивно)
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Мал. 1. Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати

Експерти вважають: саме дешева робоча сила — один із визначальних факторів конку-
рентоспроможності національної економіки, що неприпустимо для європейської держави.

Фактично частка зарплати у собівартості української продукції дуже низька — близько 
10%, тоді як у високорозвинених країнах вона сягає 40% і вище.

Останнім часом на цю тему говорять рідше, хоча офіційні дані, оприлюднені у 2011 році 
Державним комітетом статистики вказують, на поглиблення цієї проблеми. У першому 
кварталі 2011 року структура операційних витрат з реалізованої продукції виглядала наступ-
ним чином:

— матеріальні витрати — 28,4%; 
— вартість товарів і послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової 

обробки — 53%; 
— амортизація — 2,9%; 
— витрати на оплату праці — 5,9%; 
— соціальні відрахування — 2,1%; 
— інші операційні витрати — 7,7%.
Як бачимо, частка зарплати становила лише 5,9%, а разом з відрахуваннями в соціальні 

фонди, які пропорційні зарплаті, — лише 8%.
За галузями економіки частка зарплати в сукупних операційних витратах з реалізованої 

продукції становила: у промисловості — 7,7%, сільському господарстві — 25,5%, будівниц-
тві — 7,7%, торгівлі — 1,8%, готельно-ресторанному секторі — 20,1%, транспорті і зв’язку — 
17,3%, фінансовій діяльності — 1,2%, торгівлі нерухомістю — 7,4%, освіті — 40,5%, меди-
цині — 26,4%, у сфері комунальних послуг — 26%.

Причому в останні два роки відбувається подальше зниження частки зарплати у собі-
вартості української продукції. За перший квартал 2011 року вона дорівнювала 5,9%, тоді як 
за відповідний період 2010 року — 6,3%, а 2009 року — 6,8%.8

Одним із способів підвищення частки зарплати в собівартості є випереджаючий темп зрос-
тання зарплати порівняно з темпом збільшення собівартості та ціни реалізації продукції.

8 Економічна правда «Зарплати українців: все гірше і гірше» http://www.epravda.com.ua/columns/2011/07/6/ 
290916/view_print/ 
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Тобто чим швидше зростатиме реальна, скорегована на інфляцію зарплата, тим більшою 
ставатиме її частка в собівартості вітчизняної продукції. В цьому аспекті ситуація в Україні 
далеко не найкраща — намітилася тенденція швидкого зниження показників зростання 
реальної зарплати.

Так, у березні 2011 року до відповідного місяця 2010 року приріст реальної зарплати 
становив 11,3%, у квітні — 9,7%, а в травні — усього 5,2%. Як бачимо, всього за три місяці 
темпи зростання зарплат співвітчизників знизилися більш ніж удвічі.

Якщо ж у розрахунках використовувати не офіційну інфляцію, яка напевно істотно за-
нижена, а фактичну, то може мати місце навіть падіння реальної зарплати.

Зрозуміло, що така динаміка реальної зарплати тільки вітається власниками українсь-
ких підприємств. Швидкі темпи підвищення заробітків найманих працівників скорочують 
прибутки компаній і б’ють господарів фабрик-заводів по кишені.

У свою чергу державою не здійснюються ефективні заходи щодо підвищення частки 
заробітної плати у собівартості продукції, і, відповідно, ця негативна тенденція продовжує 
поглиблюватись.

Важливо також відзначити, що заробітна плата продовжує займати лише трохи більше 
40 відсотків у доходах населення (мал.2). Тобто, фактично, втрачається мотиваційна функ-
ція заробітної плати як головної складової сукупних трудових доходів населення.

Мал. 2. Структура доходів населення9

Гострими залишились проблеми щодо рівня оплати праці у бюджетній сфері. Це зок-
рема, було визнано Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та праці, який відзначав 
у 2011 році, що урядові рішення призвели до руйнації тарифної системи в бюджетній сфері 
і зрівнялівки в оплаті праці, і що не досягнуто цілей запровадження Єдиної тарифної сітки.

До категорії бідних потрапили освічені, кваліфіковані і працюючі у режимі повної зай-
нятості групи населення (працівники бюджетних установ та організацій освіти, культури, 
науки, охорони здоров’я, соціальні працівники, державні службовці, інженери тощо). Через 
низькі зарплати і пенсії вони не мають можливості в умовах стрімкого зростання цін і та-
рифів прогодувати свої сім’ї і забезпечити їх найнеобхіднішим.10

9 Дані Державного комітету статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 
10 Комітет з питань соціальної політики та праці визнав незадовільною роботу Кабінету Міністрів щодо 

забезпечення виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з подолання бідності» 
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=259301&cat_id=37486
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Для прикладу зарплата педагогічних працівників не відповідає рівню середньої по про-
мисловості, як це визначено законом. І у березні нинішнього року освітяни вийшли на 
акції протесту проти маніпуляцій з тарифною сіткою. У зв’язку із цими виступами урядовці 
пообіцяли вирішити цю проблему. Проте аналіз показників, які є чинними у 2011 році, 
показують, що багатообіцяючі заяви це поки що лише слова.11

Так, станом на вересень 2011 року перший тарифний розряд, із якого домножуван-
ням на коефіцієнти відповідних розрядів розраховують заробітну плату вчителя, становить 
641 грн., що значно менше, ніж встановлена мінімальна заробітна плата в обсязі 960 грн. 
Тобто маніпуляції з тарифною сіткою тривають. До кінця 2011 року перший тарифний за-
плановано довести до 704 грн., але знову ж таки це менше мінімальної заробітної плати.

Залишилась проблема із наявністю заборгованості із заробітної плати. За даними Мініс-
терства соціальної політики українські роботодавці заборгували підлеглим 1,1 млрд. гривень 
за даними на 2 вересня 2011 року. За інформацією Державного комітету статистики роз-
мір невиплачених зарплат продовжує збільшуватись і на 1 жовтня 2011 року вже складає 
1,180 млрд. гривень.12

Найбільш часто порушують права працівників невеликі підприємства, на яких працює 
менше 50 осіб. За словами голови Держслужби з питань праці Андрія Черкасова, найчастіше 
порушення трудового законодавства фіксують у ресторанному та готельному бізнесі, будів-
ництві та у сільському господарстві.13

Водночас численними є випадки наявності заборгованості і неефективних дій держави 
на державних підприємствах. Зокрема у вересні 2011 року Генеральною прокуратурою Ук-
раїни проведено перевірки у діяльності 8 центральних органів виконавчої влади щодо ста-
ну контролю за додержанням трудового законодавства на підприємствах державної форми 
власності, які відносяться до сфери їх управління. В результаті цієї перевірки Генеральною 
прокуратурою України встановлено, що вказані центральні органи влади не забезпечили 
належний контроль за своєчасністю виплати заробітної плати на підпорядкованих підпри-
ємствах. 

Для прикладу, встановлено, що заборгованість з виплати заробітної плати на суб’єктах 
господарювання, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства Ук-
раїни, з початку року зросла до 25,3 млн. грн., а перед Пенсійним фондом України — до 
40,2 млн. грн.14

Все це показує, що діяльність держави щодо зменшення рівня заборгованості в дуже 
багатьох випадках є неефективною. 

5. ЗабеЗПечення гарантій беЗПеки Праці

Проблемою для України є забезпечення гарантій безпеки праці. Ситуація зі станом 
виробничого травматизму в Україні впродовж двох останніх років залишається тривож-
ною. За 2009–2010 роки зареєстровано 28 813 нещасних випадків на виробництві, з яких 

11 Лілія Гриневич «Яка зарплата така й освіта» «Дзеркало тижня. Україна» №35, 30 вересня 2011 http://
dt.ua/EDUCATION/yaka_zarplata__taka_y_osvita-88781.html

12 Заборгованість із зарплат збільшилася на 2,2% http://news.dt.ua/ECONOMICS/zaborgovanist_iz_zarplat_
zbilshilasya_na_2,2-90232.html

13 За місяць борг українських роботодавців перед підлеглими скоротився на 70 млн грн. http://news.
dt.ua/ECONOMICS/za_misyats_borg_ukrayinskih_robotodavtsiv_pered_pidleglimi_skorotivsya_na_70_
mln_grn-87755.html 

14 Генеральною прокуратурою України продовжується робота з усунення порушень законів про оплату 
праці та сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування http://www.gp.gov.ua/
ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=98204&fp=131



XVII. ПрАВо нА ПрАцю

���

24 319 (84,4%) пов’язані з виробництвом. Із загальної кількості 2634 нещасних випадків 
(9,1%) мали смертельні наслідки, проте тільки 41,3% із них були пов’язані з виробництвом.

За офіційними даними різних управлінь Держпромгірнагляду рівень загального трав-
матизму дещо знизився.15 Водночас, навіть офіційна статистика показує збільшення цьо-
го показника у багатьох галузях. Зокрема, кількість випадків смертельного травматизму 
у вугільній галузі України за 9 місяців 2011 року збільшилася більш ніж на 20% у порівнянні 
з аналогічним періодом 2010 року. За цей час на українських вугільних підприємствах ста-
лося 3218 випадків травматизму, з яких 125 — зі смертельним наслідком.16 

А отже, при загальному зменшенні рівня виробничого травматизму ризик зазнати трав-
ми на виробництві продовжує залишатися неприйнятним. А зростання кількості випадків, 
які не пов’язуються з виробництвом, та збільшення звернень працівників до судів свідчить 
про приховування травматизму. 

Для підприємства випадки виробничого травматизму супроводжуються додатковими 
витратами та перевірками з боку контролюючих органів. Саме тому адміністрація йде на 
все, щоб уникнути пов’язаних з цим проблем, і виробничі травми із мовчазної згоди потер-
пілого показуються як побутові.

Для того, щоб уникнути відповідальності, страхувальники радше воліють приховувати 
нещасні випадки, ніж забезпечувати безпечні умови праці. Працівники ж найчастіше займа-
ють пасивну позицію і не опікуються власним майбутнім, при цьому не знаючи ні про свої 
права, ні про умови праці, які повинен забезпечити роботодавець.

Часто робітники, що працюють на підприємствах, не знаходяться з роботодавцем в тру-
дових відносинах, тому випадки травматизму серед них просто не фіксуються. В той же час, 
за наближеними оцінками експертів, кількість смертельних випадків після отриманих травм 
на виробництві серед таких працівників в три рази більше, ніж зафіксовано в статистичній 
звітності.17

Представники територіальних відділень Держгірпромнагляду, які керують комісіями зі 
спеціального розслідування нещасних випадків, при прийнятті рішення також не зацікав-
лені пов’язувати нещасні випадки з виробництвом, оскільки цей показник донедавна був 
основним в оцінці їхньої діяльності.

І внаслідок цього маємо у 2011 році приклади достатньо дивного розслідування випад-
ків травматизму. Для прикладу можна навести нещасний випадок зі смертельним наслід-
ком, який стався з працівником Н. 3 липня 2011 року на центральній скіповій ямі бункер-
ної естакади доменної печі № 3 доменного цеху ПАТ «Єнакіївський металургійний завод». 
У результаті перевірки нещасний випадок не було пов’язано з виробництвом, відтак, і не 
визнано страховим. Комісія, яка розслідувала цей випадок, дійшла висновку, що загиблий 
Н. перебував на відстані менше двох метрів від кордону перепаду по висоті без достатнього 
тимчасового огородження, не дотримавшись вимог ГОСТу 12.4.059-89, та порушив п. 2.6 
СНиППІ-4-80, тож і сам винен у нещасному випадку.18 

Неповні й упереджені дані розслідувань, особливо спеціальних розслідувань нещасних 
випадків зі смертельним наслідком, хибні висновки щодо причин травмування та загибелі 
працівників призводять до того, що за результатами таких розслідувань складаються неповні 
(або навіть формальні) переліки заходів запобігання нещасним випадкам на виробництві.

До речі, висновки комісій зі спеціального розслідування практично не доводяться до 
відома широкого загалу спеціалістів з охорони праці інших підприємств, що сприяє виник-
ненню там аналогічних нещасних випадків.

15 Аналіз виробничого травматизму за 9 місяців 2011 року http://www.kw.ukrtel.net/tudnop/p220.htm
16 У вугільній галузі смертельний травматизм зріс на 20% http://health.unian.net/ukr/detail/225803
17 Прихований виробничий травматизм та його наслідки http://www.ostrozkarda.rv.ua/index.php?id=357
18 Профспілкові вісті «Розслідування нещасних випадків: випадків: кому не вигідно?» http://www.psv.org.ua/ 

arts/Ludina_i_pracia/view-603.html
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Також проблемою є те, що велика кількість працівників працюють в умовах, які не від-
повідають санітарно-гігієнічним нормам. Так само дуже багато людей працюють в умовах, 
які перевищують рівень шкідливих. Для прикладу, у Волинській області із 75 тисяч праців-
ників промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку 19,5 тисяч 
осіб працюють в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. А це означає, що 
майже кожен четвертий працюючий волинянин працює у шкідливих для здоров’я умовах.19

Ще одним складним аспектом забезпечення необхідних гарантій безпеки праці є те, 
що кошти на профілактичну роботу із попередження нещасних випадків на виробництві 
виділяються за залишковим принципом. В результаті така робота в багатьох випадках не 
проводиться або проводиться неефективно. 

Наприклад, на круглому столі у м. Чернігові «Про стан промислової безпеки, профілак-
тики виробничого травматизму в області та шляхи вдосконалення управління охороною 
праці» заступник директора Вищого професійного училища у м. Чернігові розповів, що 
через неврегульованість на рівні центральних органів виконавчої влади в його навчальному 
закладі працівникам доводиться проходити медичні огляди власним коштом. Також в учи-
лищі не передбачена штатним розкладом посада інженера з охорони праці, хоча великий 
обсяг роботи того вимагає.20

У контексті проблем із фінансуванням заходів щодо вдосконалення безпеки праці пот-
рібно зазначити, що діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України у цій сфері також не була достатньо 
ефективною. Це підтверджується і висновками Рахункової палати України.21 

Причини такого стану безпеки праці мають комплексний характер. На регіональному 
рівні такими причинами є вкрай недостатні обсяги фінансування заходів з підвищення рів-
ня безпеки і гігієни праці на робочих місцях як приватними, так і державними роботодавця-
ми, відсутність відповідальності роботодавців за порушення законодавства з охорони праці, 
тотальне скорочення структурних підрозділів і служб з охорони праці в органах управління 
всіх рівнів, ліквідація промислової медицини. Іншою причиною є те, що значна кількість 
машин, механізмів, транспортних засобів не відповідає вимогам безпеки, і їх подальша екс-
плуатація представляє загрозу для людей. Нерідко сучасне виробництво організоване таким 
чином, що робітникові доводиться жертвувати захистом та безпекою праці заради високого 
плану виробництва.22

6. дерЖавний контроль За дотриманням трудових Прав

В умовах економічної кризи, яку переживає Україна, значно зросла кількість порушень 
трудових прав громадян. Так, за даними Державної податкової служби, більше 95% робото-
давців в Україні порушують трудове законодавство.23

За останній час значно збільшилися випадки незаконних звільнень, несвоєчасної 
виплати заробітної плати на багатьох державних підприємствах, а направлення працівників 
у вимушені неоплачувані відпустки має масовий характер. У приватному секторі економіки 
роботодавці не дотримуються вимог чинного трудового законодавства: трудові відносини 

19 На Волині кожен четвертий працює у шкідливих умовах http://newsper.net/ua/article/region-ua/3/theme/ 
91?id=206982&date=2011-10-04

20 Проблеми в сфері безпеки праці обговорили в Чернігові http://gurt.org.ua/articles/10243/
21 Рахункова палата України «Кому гроші більш потрібні — постраждалим на виробництві чи вироб-

ництвам?» http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737369
22 Проблеми в сфері безпеки праці обговорили в Чернігові http://gurt.org.ua/articles/10243/
23 Трудове законодавство в Україні порушують 95% роботодавців
http://news.dt.ua/ECONOMICS/trudove_zakonodavstvo_v_ukrayini_porushuyut_95_robotodavtsiv-86356.html



XVII. ПрАВо нА ПрАцю

���

не оформляються в установленому законом порядку, порушуються вимоги Кодексу законів 
про працю щодо робочого часу та часу відпочинку найманих працівників, умов, розмірів 
і строків виплати заробітної плати тощо. У зв’язку із цим зростає значення нагляду і конт-
ролю за дотриманням трудового законодавства. 

Водночас сьогодні порушення прав працівників відбувається майже на кожному під-
приємстві, а органи, які покликані забезпечувати законність в цій сфері, лише епізодично 
здійснюють заходи реагування. Отже, виникає гостра необхідність реформування системи 
державного контролю за дотриманням трудових прав.

7. Захист трудових Прав Працівників-мігрантів

Українці опинилися на десятому місці серед тих, хто виїжджає до розвинених країн. 
Такий висновок зробили експерти Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР).24 

А отже, для України питання трудової міграції на сьогоднішній день є актуальними 
і такими, яким має приділятися особлива увага як з боку держави, так і з боку широкої 
громадськості.

Водночас, аналіз сформованої міграційної ситуації показує, що на сьогоднішній день 
держава не готова до проведення ефективної міграційної політики, а її можливості у сфері 
управління міграційними процесами вельми обмежені або заблоковані через недосконалість, 
а в деяких випадках і відсутність відповідних механізмів управління.25

Дієздатність міграційної політики держави залежить від багатьох компонентів, насам-
перед від наявності достовірної інформації про міграційні процеси як усередині країни, 
так і за її межами. Також вона залежить від прагматичної постановки цілей і точного виз-
начення цілей міграційної політики, чіткого бачення завдань, які потребують вирішення, 
правильного вибору пріоритетів і методологій, які будуть використані для вирішення пос-
тавлених завдань.

На жаль, про дієздатність міграційної політики, а відповідно, і про ефективний захист 
прав працівників-мігрантів, поки не доводиться говорити. І хоча в 2011 р. була затверджена 
Указом Президента України Концепція державної міграційної політики, законодавчі ме-
ханізми регулювання міграційних процесів в Україні, які базувались би на цій Концепції, 
ще не створені. Також не створений механізм постійного моніторингу стану зовнішньої 
трудової міграції. 

Крім того, до сьогодні Україною не ратифікована Міжнародна конвенція про захист 
прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 року. Цей важливий міжнародний до-
кумент є дуже актуальним для українських мігрантів за межами України, кількість яких, за 
різними оцінками, складає від 5 до 7 млн.

На відміну від ратифікованої за наполяганням Уповноваженого ВРУ з прав людини 
Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року Конвенція ООН 
стосується всіх трудових мігрантів — як легальних, так і нелегальних. А 90% усіх мігрантів, 
як за межами України — наших співвітчизників, так і всередині країни — іммігрантів, пра-
цюють, на жаль, у статусі саме нелегальних. У Конвенції ООН уперше визначаються права, 
які поширюються на окремі категорії трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей, зокрема, 
прикордонних, сезонних трудящих, моряків, найнятих на судна іноземних компаній, трудя-
щих, зайнятих на стаціонарних прибережних установках (платформах), а також трудящих, 
які працюють не за наймом.

24 Українці — лідери серед мігрантів у Росії та Польщі http://news.dt.ua/SOCIETY/ukrayintsi_-_lideri_
sered_migrantiv_u_rosiyi_ta_polschi-84595.html

25 Регулирование трудовой миграции. Украина — пути и решения. http://migrant.org.ua/?p=3859
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Приєднання України до Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігран-
тів та членів їх сімей є надзвичайно важливим у контексті запровадження нових дійових 
механізмів захисту прав трудових мігрантів, сприятиме більш ефективному захисту прав як 
українських заробітчан за кордоном, так і іноземців та осіб без громадянства, які перебува-
ють на території України з метою працевлаштування.

Також не ратифікована й Конвенція Міжнародної організації праці 2006 року про пра-
цю в морському судноплавстві.

Крім того, проблемою є те, що не укладено двосторонніх угод у сфері соціального 
забезпечення з країнами, в яких перебуває найбільша кількість українських мігрантів, зок-
рема, з Польщею, Федеративною Республікою Німеччина, Грецькою Республікою, Держа-
вою Ізраїль. Також не ратифіковані угоди про соціальне забезпечення з Португалією та 
Естонією.26

А отже, громадяни України, що виїжджають за її межі, і надалі не відчувають, що вони 
знаходиться під захистом своєї держави і в будь-яку хвилину можуть розраховувати на її 
допомогу. 

8. ЗабеЗПечення Прав Професійних сПілок

Складною залишається ситуація із діяльністю профспілок в Україні. 2011 рік ознамену-
вався цілою низкою кримінальних справ, які державні органи порушували у зв’язку з фун-
кціонуванням професійних спілок в Україні. 

Зокрема, у зв’язку із цим Спільний представницький орган Всеукраїнських профспілок 
та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів і соціального діалогу на 
національному рівні звернувся з офіційним листом до Президента України щодо систем-
ного порушення прав профспілок, втручання органів державної влади та їх посадових осіб 
у внутрішню статутну діяльність профспілок.

Потрібно зазначити, що Спільний представницький орган профспілок, об’єднує у своїх 
лавах представників 60 всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, представ-
ляє інтереси більше 10 млн. членів профспілок. 

У зверненні зазначається, що порушення прав профспілок в Україні стало «звичною» 
практикою органів державної влади, які ігнорують норми національного законодавства 
щодо прав цих організацій. Зокрема, як приклади, наводиться те, що Державна служба 
морського і річкового транспорту України ініціювала створення альтернативної Профс-
пілки працівників морського транспорту (об’єднаної), примусово залучивши до неї членів 
діючої профспілки, а посадовці Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України про-
типравно вимагали від закладів освіти Кіровоградської області надання інформації щодо 
сум сплачених профспілкових внесків. 

Також у зверненні зазначається, що особливе занепокоєння викликають дії Генеральної 
прокуратури України та її органів на місцях, які протягом тривалого часу здійснюють сис-
темний і скоординований тиск на Федерацію профспілок України та її членські організації 
шляхом втручання у внутрішню діяльність та гоніння на профспілкових лідерів.

За словами Заступника Голови Федерації профспілок України Григорія Осового 
26 серпня 2011 року працівниками правоохоронних органів у супроводі озброєного підроз-
ділу було проведено обшук Федерації профспілок України, результатом якого стало неза-
конне вилучення всієї фінансово-бухгалтерської документації та безпідставне порушення 
кримінальних справ. За його інформацією, «практично в усіх регіонах України проводяться 
численні виснажливі перевірки діяльності профспілок, насамперед щодо використання їх 

26 Виступ першого заступника Міністра соціальної політики України Василя Надраги на конференції «Май-
бутнє міграції в Україні» http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=134354&cat_id=107177 
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майна. Порушуються кримінальні справи, організовуються судові процеси, метою яких 
є позбавлення майна профспілок, яким вони володіють протягом багатьох років на закон-
них підставах».

Федерація профспілок України неодноразово зверталася до Прем’єр-міністра України, 
Голови Верховної Ради України, а також — до Генерального прокурора України з прохан-
ням вжити невідкладних заходів реагування для зупинення протиправних дій з боку окре-
мих представників Генеральної прокуратури України та органів прокуратури на місцях.

За інформацією самої Федерації профспілок України всі звернення про нехтування 
Конституції та законів України, міжнародних норм права, судових рішень про законність 
володіння Федерацією профспілок України майном не знайшли належного реагування на 
найвищому державному рівні. Спроби профспілок щодо інформування про цю ситуацію 
шляхом обговорення питання на засіданні Національної тристоронньої соціально-еконо-
мічної ради не були підтримані іншими соціальними партнерами, насамперед урядовцями. 
На жаль, і Верховна Рада України відхилила проведення у жовтні 2011 року парламентських 
слухань на тему: «Про стан дотримання в Україні прав профспілок, зокрема виконання 
Конвенції Міжнародної організації праці № 87 «Про свободу асоціації і захист права на 
організацію».27

Також негативну оцінку стану захисту прав профспілок дає і Національний кореспон-
дент Міжнародної організації праці в Україні Василь Костриця, який каже про «значне 
зростання випадків прямого втручання органів влади у статутну діяльність профспілок, яке 
є прямим порушенням вимог Конвенцій № 87 про свободу асоціації і захист права на ор-
ганізацію та № 98 про застосування принципів права на об’єднання в профспілки і на ве-
дення колективних переговорів, які ще у 1956 році були ратифіковані Україною».28

Також паном В.Кострицею було зазначено, що 15 серпня 2011 року Кабінет Міністрів 
прийняв Постанову «Про утворення Комісії з питань проведення інвентаризації майна 
загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке пере-
дано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади 
колишнього Союзу РСР та Української РСР». Прийняте урядом рішення викликало за-
непокоєння серед громадськості, оскільки створило передумови для порушення держа-
вою норм статті 41 Конституції України. Дії Кабінету Міністрів, відзначив представник 
Міжнародної Організації Праці, розцінюються представниками громадських об’єднань 
(організацій) як спроба «націоналізувати» (конфіскувати) майно, яке належить їм на за-
конних підставах.

«Постійні скарги від профспілок до Міжнародної організації праці свідчать про недо-
статньо ефективні механізми контролю з боку державних органів щодо дотримання основних 
прав і гарантій громадян на свободу об’єднання у профспілки», — зазначив В. Костриця.

Під час комітетських слухань щодо дотримання органами державної влади прав проф-
спілок експерти також звернули увагу на низку нерозв’язаних проблем на законодавчому 
рівні. Зокрема, йшлося про те, що після прийняття Верховною Радою Цивільного кодексу 
України та Закону «Про Державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» 
виникли правові колізії, зокрема, стосовно врегулювання питання щодо легалізації про-
фесійних спілок і їх об’єднань та набуття статусу юридичної особи. Після введення в дію 
з січня 2011 року Податкового кодексу стало можливим втручання в статутну і фінансову 
діяльність профспілок з боку податкових органів. Зверталася увага на те, що положення Ко-
дексу дозволяють органам державної податкової служби подавати позови про припинення 

27 СПО профспілок закликає Президента України не допустити подальшого порушення прав профс-
пілок http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6466%3A2011-11-03-11-07-
32&catid=177%3A2011-05-19-06-09-50&Itemid=112&lang=uk 

28 Питання дотримання органами державної влади прав профспілок обговорено на слуханнях у Комі-
теті з питань соціальної політики та праці http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_
left?art_id=286731&cat_id=37486
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діяльності окремих первинних профспілкових організацій як юридичних осіб, встановлю-
вати повний контроль за витрачанням профспілками своїх засобів.29

9. рекомендації

1. Підвищити розмір допомоги по безробіттю до розміру прожиткового мінімуму, який 
передбачений законодавством.

2. Зменшити високе безробіття передусім серед найбільш уразливих категорій населен-
ня, в першу чергу, молоді, людей передпенсійного віку, осіб з інвалідністю.

3. Прийняти зміни до законодавства щодо усунення дискримінаційних положень від-
носно реєстрації безробітними сільського населення.

4. Збільшити частку заробітної плати у ВВП та собівартості продукції.
5. Гармонізувати мінімальну заробітну плату згідно з вимогами Європейської соціальної 

хартії.
6. Забезпечити ефективне здійснення і диференціацію оплати праці в бюджетній сфері 

через застосування Єдиної тарифної сітки, усунути практику встановлення посадового ок-
ладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду в розмірі, нижчому за визначений 
законом про оплату праці.

7. Здійснити заходи щодо вдосконалення оплати праці в органах державної влади з ме-
тою покращення соціального захисту рядових працівників, усунення системи прихованої 
заробітної плати, що встановлена призначенням різноманітних премій і доплат, які в біль-
шій мірі залежать від лояльності до керівництва, ніж від продуктивності.

8. Зменшити заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам у бюджетній 
сфері, а також здійснити заходи, спрямовані на зменшення заборгованості на підприємствах 
і організаціях усіх форм власності.

9. Удосконалити систему безпеки праці з метою зменшення виробничого травматизму 
й професійних захворювань, у тому числі шляхом удосконалення законодавства в цій сфері, 
а також здійснення профілактичних програм.

10. Удосконалити контроль за дотриманням стандартів і вимог у сфері охорони праці; 
забезпечити швидке та ефективне розслідування випадків травматизму.

11. Удосконалити державний контроль за дотриманням трудових прав, створення ефек-
тивних механізмів реагування на ці порушення.

12. Укласти двосторонні договори в сфері працевлаштування та соціального захисту 
працівників-мігрантів з країнами, на території яких з метою працевлаштування перебуває 
значна кількість наших співвітчизників і з якими до сьогодні таких угод ще не укладено.

13. Ратифікувати необхідні міжнародні документи, які посилюють захист працівників-
мігрантів в сфері працевлаштування та соціального захисту.

14. Забезпечити дотримання прав профспілок, сприяти становленню сильного незалеж-
ного профспілкового руху.

29 Питання дотримання органами державної влади прав профспілок обговорено на слуханнях у Комі-
теті з питань соціальної політики та праці http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_
left?art_id=286731&cat_id=37486 
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XVIII. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я1

1. деякі Загальні дані

Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи та міжнародні зобо-
в’язання держави — право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психіч-
ного здоров’я — система охорони здоров’я України не забезпечує рівного безкоштовного 
доступу населення до якісних медичних послуг.

За офіційними джерелами2, таке положення виявляється у наступному:
— очікувана тривалість життя населення України складає 68,2 року, що в середньо-

му на 10 років нижче, ніж у країнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 разу 
вищий, ніж у «старих» країнах ЄС. Рівень передчасної смертності втричі переви-
щує аналогічний у країнах ЄС рівень смертності від туберкульозу — в Україні він 
у 20 разів вищий;

— бідні верстви населення страждають через відсутність можливості одержання необ-
хідної медичної допомоги. Відомча медицина (з обмеженим доступом) ускладнює 
досягнення мети рівного доступу;

— ыснують диспропорції з доступу до медичних послуг на рівні міських і сільських те-
риторій. Високим є тягар особистих витрат населення на послуги охорони здоров’я. 
Згідно з даними офіційної статистики витрати населення перевищують третину від 
загального обсягу фінансування галузі (40% у 2008 р.) і здійснюються безпосередньо 
під час одержання медичних послуг.

Причинами виникнення зазначених проблем, з точки зору МОЗ України та Комітету 
з економічних реформ при Президенті України, є:

– відсутність зв’язку між якістю отриманих медичних послуг й видатками на її фі-
нансування, а також відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці;

– низький рівень профілактики й частки первинної медико-санітарної допомоги 
у структурі медичних послуг;

– неефективне використання бюджетних коштів на охорону здоров’я. На 100 тис. 
населення в Україні припадає 5,6 лікарень, тоді як у ЄС-10 цей показник — 2,6; 
кількість ліжкомісць в Україні — 868 на 100 тис. населення, а в ЄС-10 — 644; кіль-
кість лікарів на 100 тис. населення в Україні — 302, у ЄС-10 — 261,86% бюджетних 
коштів, що виділяється на охорону здоров’я, йде на утримання медичних закладів 
та оплату лікарів;

1 Підготовлено Андрієм Раханським, Центр правових досліджень та стратегій.
2 Підсумки діяльності у сфері охорони здоров’я України за перше півріччя 2010 року. — К.: МОЗ Ук-

раїни, 2010. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки. Комітет з економічних реформ при 
Президентові України.
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– дублювання медичних послуг на різних рівнях надання медичної допомоги, відсут-
ність механізму управління потоками пацієнтів на різних рівнях надання медичних 
послуг;

– низька самостійність медичних закладів при використанні фінансових ресурсів.
Також викликає занепокоєння рівень фінансування галузі: у держбюджеті України на 

2011 рік витрати на охорону здоров’я були розраховані в обсязі 5,25 млрд. доларів США — це 
3,4% від ВВП, у порівнянні з фінансуванням у 2010 році нижчий на 0,24% (у 2010 — 3,64%), 
і це відбувається на фоні зростання цін на усі види товарів медичного призначення. 

У системі Міністерства охорони здоров’я України зайнято понад 1,1 млн. чоловік, у то-
му числі 197,6 тис. лікарів та 430,8 тис. молодших спеціалістів з медичною освітою, які 
обіймають відповідно 224,6 тис. лікарських та 432,7 тис. посад молодших спеціалістів з 
медичною освітою. 

На сьогоднішній день у закладах охорони здоров’я є вакантними 19,2 тисяч лікарських 
та 17,6 посад молодших спеціалістів з медичною освітою, у сільській місцевості залишаються 
вакантними 5,8 тисяч лікарських посад. Розрив між штатними лікарськими посадами і фі-
зичними особами складає понад 46 тисяч, а з урахуванням осіб пенсійного віку — 92 тисячі. 
Нині укомплектованість посад лікарями складає 81,0%, у сільській місцевості — 75,2%. 

Показник забезпеченості лікарями, які безпосередньо надають медичну допомогу, має 
сталу тенденцію (26,9 на 10 тис. населення) і знаходиться нижче середньоєвропейського 
рівня — 33 на 10 тис. населення3.

2. невдала реформа системи охорони Здоров’я

У 2011 році держава Україна розпочала амбіційний проект реформування системи охо-
рони здоров’я у відповідності до програми Президента України В.Ф. Януковича «Україна 
для людей», Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік 
та Програми економічної реформи на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентос-
проможна економіка, ефективна держава».

Законодавчим підґрунтям реформування на першому етапі стало прийняття Зако-
ну України № 3612 від 07.07.2011 року «Про порядок проведення реформування системи 
охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» 
(далі — ЗУ «Про порядок…») та Закону України № 3611 від 07.07.2011 «Про внесення змін 
до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання ме-
дичної допомоги». 

Насамперед слід зазначити, що запровадження пілотного проекту щодо реформуван-
ня системи медичного обслуговування у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій облас-
тях та м. Києві повинно відбуватися з неухильним дотриманням конституційних приписів 
статті 49 Конституції України, що передбачають доступність для всіх громадян медичного 
обслуговування та безоплатність надання медичної допомоги у державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я тощо. Проведення такого експерименту має також відбуватися 
з дотриманням права пацієнта на вибір лікаря і лікувального закладу, що визначено стат-
тею 38 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Проте ЗУ «Про порядок…» не містить механізмів організації і проведення первинної, 
вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги, чіткі та зрозумілі умови направлення 
пацієнтів для отримання безоплатної вторинної, третинної та екстреної допомоги. Крім 
того, ЗУ «Про порядок…» не встановлено відповідальність за невиконання медичними пра-
цівниками цих умов. ЗУ «Про порядок…» також містить численні бланкетні норми щодо за-

3  Підсумки діяльності у сфері охорони здоров’я України за перше півріччя 2010 року. — К.: МОЗ Ук-
раїни, 2010.
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твердження центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я тих чи інших 
умов проведення пілотного проекту, але які нормативно-правові акти маються на увазі, чи 
існують вони взагалі — не відомо.

За такої ситуації юридична невизначеність норм ЗУ «Про порядок…» не забезпечує ви-
конання статті 19 Конституції України, яка передбачає обов’язок органів державної влади 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Треба також зауважити, що ЗУ «Про порядок…» не містить положення щодо обов’язкового 
збереження в областях, де передбачається проведення експерименту, та м. Києві існуючої 
мережі закладів охорони здоров’я, що не відповідає частині третій статті 49 Конституції 
України.

Планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров’я 
у пілотних регіонах передбачається здійснювати з урахуванням профілю, спеціалізації та ін-
тенсивності надання медичної допомоги; нормативів медичного обслуговування населення 
за видами медичної допомоги (ст. 2 ЗУ «Про порядок…»). Але цього недостатньо без враху-
вання інфраструктури адміністративно-територіальної одиниці з погляду на стан доріг, роз-
виток громадського транспорту, особливо у сільській місцевості. Також не треба забувати 
про впровадження санітарної авіації, яка зникла у перші роки незалежності України.

Статтею 12 ЗУ «Про порядок …» передбачається встановити пріоритетність норм цього 
Закону порівняно з нормами інших нормативно-правових актів на період проведення ек-
сперименту у пілотних регіонах. Це стосується поширення на період реалізації пілотного 
проекту дії ліцензій та інших дозвільних документів, виданих закладам охорони здоров’я пі-
лотних регіонів до набрання чинності цим Законом, на діяльність реорганізованих закладів 
охорони здоров’я, що не узгоджується із порядком переоформлення ліцензії, який визначе-
ний Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Особливу стурбованість викликають декілька пунктів Прикінцевих положень ЗУ «Про 
порядок…».

По-перше, п. 2 Прикінцевих положень: лікарі-спеціалісти реорганізованих закладів 
охорони здоров’я пілотних регіонів, які працевлаштовуються на посади лікарів загальної 
практики — сімейної медицини, проходять відповідну спеціалізацію безоплатно та у першо-
черговому порядку. До видачі свідоцтва, що підтверджує проходження цієї спеціалізації, за 
такими лікарями зберігається кваліфікаційна категорія за попередньою спеціальністю. Тоб-
то декілька місяців, наприклад лікар-кардіолог вищої кваліфікації, отримує свою заробітну 
платню згідно з тарифної сіткою. Після отримання сертифіката лікаря загальної практики-
сімейної медицини він знову займає нижчу позицію у цій тарифній сітці та втрачає роками 
досягнуту кваліфікацію та рівень зарплати.

По-друге, п. 3 Прикінцевих положень: «у разі, якщо внаслідок реорганізації закладів 
охорони здоров’я у пілотних регіонах працівники таких закладів переводяться за їх згодою 
на іншу нижчеоплачувану роботу в тому самому або іншому закладі, оплата праці таких пра-
цівників здійснюється відповідно до положень цього Закону або за бажанням таких праців-
ників їх середній заробіток за попереднім місцем роботи зберігається на весь час виконання 
нижчеоплачуваної роботи, але не більше шести місяців з дня такого переведення». У цьому 
пункті, який наведено без належної пунктуації, змішано декілька статей Кодексу законів 
про працю України (далі — КЗпП), що не допомагає її розумінню та тлумаченню.

У ст. 32 КЗпП йдеться, що переведення на нижчеоплачувану роботу є однією з ознак 
зміни істотних умов праці, про які працівник має бути попереджений не пізніше, ніж за два 
місяці. Також, якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не 
згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунк-
том 6 статті 36 КЗпП. Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строко-
вий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником 
або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, 
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в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, ус-
танови, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП).

У ЗУ «Про порядок…» не наведено вид реорганізації закладів охорони здоров’я як юри-
дичних осіб: злиття, приєднання, поділ чи перетворення, що є серйозним недоопрацьову-
ванням. Механізм, який передбачається використовувати для створення на базі існуючої 
в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров’я (відокремлення або об’єднання), не 
узгоджений з положеннями Господарчого кодексу України. Не виключено, що нав’язливе 
застосування поняття «реорганізація» виникає з міркувань законодавців та реформаторів не 
чіпляти ст. 49 Конституції України щодо заборони скорочення існуючої мережі лікувальних 
закладів. На практиці, і про це є свідчення, реформа відбувається не тільки через реор-
ганізацію закладів охорони здоров’я, але й через їх ліквідацію згідно зі ст. 59 Господарчого 
кодексу України.

Ще маємо зауважити, що дефініція п. 3 ЗУ «Про порядок…» про те, що «оплата праці 
таких працівників здійснюється відповідно до положень цього Закону» не легітимна, тому 
що оплата праці регулюється Законом України «Про оплату праці».

Необхідно також зазначити, що положення ЗУ «Про порядок…» недостатньо повно 
узгоджені з іншими чинними законами України. Зокрема, у частині третій статті 3 йдеть-
ся, що «центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть створюватися 
як комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи», про-
те Цивільним кодексом України існування зазначених вище організаційно-правових форм 
юридичних осіб не передбачається.

Та й про головне, про що забувають, або не нагадують, ініціатори реформ — це обо-
в’язковість участі професійних спілок медичних працівників у «реорганізації» лікувальних 
закладів: ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинен-
ня виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, по-
гіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним 
спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звіль-
нень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення 
звільнення. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прий-
няття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо запобі-
гання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих 
наслідків будь-якого звільнення.

Професійні спілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перене-
сення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням 
працівників (ст. 49-4 КЗпП). Ніяких посилань на взаємодію з професійними спілками ме-
дичних працівників ЗУ «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» не містить.

Залучення асоціацій та профспілкових організацій до процесу прийняття рішень в сис-
темі охорони здоров’я має, здебільшого, формальний та декларативний характер. У про-
фесійній спільноті фіксується високий рівень недовіри до задекларованих завдань пілотного 
експерименту, у середовищі медичних працівників формується внутрішній спротив щодо 
зусиль, які здійснюються органами влади. Професійна спільнота має негативні очікування 
щодо дотримання власних трудових прав4.

У профспілках медпрацівників скептично ставляться до планів влади реструктуризувати 
лікарні без збільшення бюджетних витрат. Голова київської профспілки працівників охоро-
ни здоров’я Лариса Канаровська вважає, що скорочення персоналу й проведення подібних 
реформ тільки погіршать стан української медицини. «За даними профспілки, в жовтні-
грудні 2010 року тільки в Києві звільнилися 2 тисячі медпрацівників. Людей не влашто-
вують низькі зарплати. У країні епідемія туберкульозу, а влада планує скоротити кількість 

4 Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України», http://gurt.org.ua/articles/13112/
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ліжко-місць. З таким розмахом у авторів реформи невдовзі може не виявитися ресурсів для 
її проведення», — заявила Л. Канаровська5.

«Після реформи наше селище Володимирівка (Артемівський район) віднесли до Яков-
лєвської амбулаторії. Дістатися туди неможливо, тому що транспорт ходить лише у п‘ятницю, 
суботу та неділю. У селищі багато літніх людей. Ця реформа — не для них», — таке повідом-
лення залишив один із пацієнтів, який зателефонував на «гарячу лінію» із питань медичної 
реформи, відкриту в області (Донецька) торік6.

«В дитячій поліклініці зараз багато дітей із високою температурою, до стаціонару дітей 
не кладуть, усіх відправляють до поліклініки. Головний лікар сказав, що це не його пробле-
ми: мовляв, усі розділилися, йому начхати. Грюкнув дверима…» — йдеться у повідомленні 
із Новогродівки (Донецька область)7.

Заповзяття, із яким чиновники обіцяли скоротити «ліжка» та закрити цілі відділення, 
викликало обурення у мешканців деяких населених пунктів. Доходило до акцій протес-
ту — приміром, у Зугресі та Кіровському (Донецька область)8.

Про ситуацію в місті Кіровське, Донецької області, розповідала Донецька обласна ор-
ганізація «Фронт Змін». Так, на гарячу лінію, відкриту «Фронтом Змін», надійшло повідом-
лення від депутата Кіровської міської ради Андрія Немеша. Він розповів, що в їхньому місті 
планують скоротити медперсонал і закрити єдину міську лікарню — при тому, що найбли-
жча аж за 26 кілометрів. «Кіровська міська лікарня обслуговує тридцятитисячне місто, нав-
коло якого працюють десятки шахт, а також жителів навколишніх сіл», — зазначив депутат. 
«Закриваючи єдину лікарню в місті, влада могла хоча б створити видимість обговорення 
цього питання з місцевими жителями. Ми, як і в ситуації з закриттям шкіл, закликаємо вла-
ду до відкритого діалогу з громадянами. Такі питання не можуть вирішуватися за закритими 
дверима», — заявив депутат Ясинуватської районної ради Сергій Чірін9.

Громадські організації Вінницької області та значна частина пацієнтів вважають, що ме-
дична реформа не враховує інтересів медиків та отримувачів медичних послуг — пацієнтів10.

Так, за свідченням представників громадськості, у колишній міській дитячій поліклініці 
№ 1 немає алерголога, дерматолога, імунолога. До цих спеціалістів, які працюють в інших 
лікарнях, дає направлення дільничний педіатр. І багатьом маленьким вінничанам тепер 
доводиться знайомитися з новими лікарями: одних педіатрів переводять на інші дільни-
ці, а колишні їхні дільниці перерозподіляють між іншими педіатрами. Така система пере-
розподілу не зовсім зрозуміла пацієнтам. І при цьому декларується, що сімейний лікар має 
«вести» пацієнта від народження аж до старості.

Голова громадської ради захисту прав пацієнтів при облуправлінні охорони здоров’я 
М. Бардин вважає, що глобальні проекти реформаторів найменше орієнтовані на пацієнта 
і на те, щоб медична допомога стала якісною, комфортною та доступною для пересічної 
людини.

За прагненням до оптимізації мережі медичних закладів (чиновники просять не назива-
ти це банальною економією), на думку автора статті11, якось забули про те, що транспортна 
інфраструктура в сільських районах не розвинена, що на поїздку до найближчої спеціалізо-
ваної лікарні в третини мешканців області просто немає грошей.

5 Майбутня реформа охорони здоров’я в Україні може призвести до скорочень медпрацівників. 
www.asz.org.ua

6 Роман Лебедь. Медична реформа: галопом по здоров’ю? http://www.bbc.co.uk/
7 Там само.
8 Там само.
9 http://frontzmin.ua/ua/party/regional-organization/donetsk-region/
10 Медична реформа на Вінниччині: ілюзії та реальність? http://vinpress.org.ua/index.php?Item_Id=28&Doc_

Id=183&lang=ua&p=1.
11 ibid
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Голова «Вінницької асоціації медиків» Р. Харковенко вважає, що «медична спільнота 
не живе, а виживає». Лікарям мало платять, вони не захищені юридично, у лікарнях не-
має належного обладнання та медикаментів. І головне, на думку Р. Харковенка: «Ніхто не 
розуміє (лікарі), де опиниться внаслідок реформи — переведуть в інший заклад, змусять 
перенавчатись чи просто скоротять?»

«У планах також створення у Вінницькій області єдиної служби швидкої медичної до-
помоги — йдеться у публікації про реформи12. «Поставлені високі планки, зокрема, доїзду 
до хворого. В ідеалі час доїзду бригади з місця події до лікарні має займати 10 хвилин у міс-
тах та 20 хвилин у селах», — зазначає директор департаменту лікувально-профілактичної до-
помоги Міністерства охорони здоров’я Микола Хобзей. Проте реальністю це стане за умови 
ухвалення Верховною Радою «Закону про екстрену медичну допомогу». Але відповідний 
законопроект поки що лише зареєстрований у парламенті.

На думку Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, створення єдиного цен-
тру екстреної медицини може погіршити якість надання медичних послуг. Він вважає, що 
швидку допомогу, яка досі була у Вінниці і яку «ми ледве-ледве вивели на більш-менш нор-
мальний рівень реагування за викликом жителями, хочуть забрати — створити єдиний центр 
екстреної медицини всієї країни і керувати всіма швидкими допомогами Вінниці з Києва». 
В. Гройсман припускає, що це може погіршити якість роботи «швидкої». «Адже ми повинні 
відповідати перед жителями міста за надання послуг. А як можна відповідати , якщо ти не 
впливаєш — виїхала ця швидка допомога або не виїхала?»,– зазначив мер Вінниці13.

З метою законодавчого закріплення стратегій реформування галузі охорони здоров’я 
07.07.2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до 
Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної 
допомоги». Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім абзацу четвертого пунк-
ту 7 та пункту 14 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року. Перед-
бачається поетапне внесення змін у зв’язку з успішною практикою реформування медичної 
галузі відповідно до ЗУ «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві». 

ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі — «Основи…») за свою 
юридичною природою є основним галузевим законодавчим актом, тому визначеність його 
статей є безумовною потребою існування та розвитку системи охорони здоров’я України та 
дотримання прав пацієнтів.

Насамперед привертає увагу той факт, що після внесення змін до «Основ…» стають 
невизначеними для областей України, на які не розповсюджується експеримент, поняття 
первинної, вторинної та третинної медичної допомоги, які були викладені у ст. 35 «старих» 
«Основ…» та новий вид медичної допомоги — паліативна допомога. Ця ситуація зміниться 
тільки з 1 січня 2015 року, але до цього часу в країні буде існувати тільки екстрена медична 
допомога, про що йдеться у ст. 35 чинних «Основ…», незважаючи на те, що у ст. 8 задек-
ларовано право кожного громадянина на екстрену медичну допомогу; первинну медичну 
допомогу; вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) 
медичну допомогу, паліативну допомогу тощо.

Навпаки, абзац четвертий пункту 7 Закону України «Про внесення змін до Основ зако-
нодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», 
який повинен набрати чинності також з 1 січня 2015 року, вже імплементований у чинні 
«Основи…»: п. 4 ст. 18 «Основ…»: «За рахунок Державного бюджету України та місцевих 
бюджетів фінансуються загальнодоступні для населення заклади охорони здоров’я. Кош-
ти, не використані закладом охорони здоров’я, не вилучаються, і відповідне зменшення 
фінансування на наступний період не проводиться». Але останнє речення викликає сум-

12 Медична реформа на Вінниччині: ілюзії та реальність? http://vinpress.org.ua/index.php?Item_Id=28&Doc_
Id= 183&lang=ua&p=1.

13 Ibid
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ніви щодо легітимності: положення про те, що «кошти, не використані закладом охорони 
здоров’я, не вилучаються, і відповідне зменшення фінансування на наступний період не 
проводиться» потребує узгодження з вимогами статті 57 Бюджетного кодексу України, яка 
врегульовує порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Крім того, 
питання такого змісту має врегульовуватися виключно Бюджетним кодексом України, саме 
яким визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принци-
пи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення 
бюджетного законодавства.

Недостатньо чітким виглядає визначення терміну «медичне обслуговування» — «діяль-
ність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані та одер-
жали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, 
що не обов’язково обмежується медичною допомогою». Зокрема, за змістом останнього не 
можна дійти висновку про те, яка саме діяльність у зазначеній вище сфері кваліфікується 
як «медичне обслуговування».

Ч. 7 ст. 18 «Основ…» торкається дуже важливої теми про платні послуги: «всі заклади 
охорони здоров’я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї робо-
ти кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими 
громадянами, а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати 
плату за послуги у сфері охорони здоров’я». При цьому у новій редакції «Основ …» визна-
чення поняття «послуги у сфері охорони здоров’я», або перелік таких послуг не наводиться. 
Адже у Рішенні Конституційного Суду України від 29 травня 2002 року № 10-рп/2002 не 
розмежовуються поняття «медична допомога» та «медичні послуги» та визнається некон-
ституційною взагалі оплата медичних послуг (медичної допомоги) у державних та комуналь-
ної форми власності лікувальних установах. Взагалі, п. 7 ст. 18 «Основ …» є законодавчо 
невизначеним, тому що його зміст явно змішує лікувальні заклади різних форм власності 
з метою обійти ст. 49 Конституції України щодо безоплатності медичної допомоги у де-
ржавних (комунальних) закладах охорони здоров’я. 

Погоджуючись з аналізом стану галузі охорони здоров’я в Україні, який наведено 
в Програмі економічної реформи на 2010–2014 роки, та інших документах уряду; з необхід-
ністю якомога швидше підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити 
можливості щодо його доступності та якості; впровадити нові підходи щодо організації 
роботи закладів охорони здоров’я не тільки в пілотних регіонах, але й у країні в цілому, та 
їх фінансового забезпечення; підвищити ефективність використання бюджетних коштів, пе-
редбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров’я, — громадські органі-
зації висловлюють занепокоєння тим напрямком реформування, який обрали законодавчі 
та виконавчі державні органи України.

Можливо, ця ситуація склалась з тієї причини, що на національному та регіональних 
рівнях досі не вироблені доступні для різних груп громадян інформаційні продукти про зміст 
та мету пілотного експерименту в системі охорони здоров’я. Інформація, яка надходить від 
місцевих органів влади, не є такою, яка може бути ефективно розповсюджена серед різних 
груп громадян. Іншою стороною цієї проблеми є те, що органи влади, які адмініструють 
пілотний експеримент, не забезпечені дієвими каналами надходження зворотної інформації 
від громадян, професійних спільнот, місцевих громад тощо14. Іншими словами, населення 
не поінформоване, як конкретно поліпшиться рівень надання медичної допомоги у зв’язку 
з реформуванням саме в їх області, місті, селі та селищі.

Таким чином, ще не має можливості зазначити позитивні зміни у пілотних регіонах. 
Але негативні наслідки, які дослідили громадські організації, можна узагальнити.

1. Законодавче підґрунтя Пілотного проекту реформування галузі медицини не відпові-
дає нормам Конституції України, Бюджетного кодексу України, Господарчого кодексу Ук-

14 http://gurt.org.ua/articles/13112/
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раїни, Цивільного кодексу України, Кодексу законів України про працю, Закону України 
«Про оплату праці».

2. Неконституційними є скорочення мережі існуючих лікувальних закладів та встанов-
лення плати за послуги у сфері охорони здоров’я.

У пілотних регіонах відбуваються зміни (реорганізація) закладів охорони здоров’я або 
скорочення мережі існуючих лікувальних закладів. Цей процес відбувається й у інших ре-
гіонах України.

3. Нова «мережа» прив’язується до кількості населення. Не враховується існуюча інфра-
структура у адміністративно-територіальної одиниці: стан доріг та стан громадського транс-
порту. Таким чином, особливо у сільські місцевості, не можливо за 10 чи 20 хвилин надати 
екстрену медичну допомогу або транспортувати хворого у лікарню невідкладної допомоги.

4. Центри первинної медичної допомоги в пілотних регіонах, особливо не в межах об-
ласного центру, в сільській місцевості, розташовуються без урахування можливості досягти 
їх взагалі хворими, у тому числі літніми людьми, з обмеженими можливостями пересування.

5. На цей час Центри первинної медичної допомоги в пілотних регіонах не укомплек-
товані медичними працівниками відповідного рівня кваліфікаційних вимог, тобто лікаря-
ми загальної практики-сімейної медицини, а також не мають обладнання для проведення 
діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіо-
логічних (під час вагітності) станів.

6. Особливістю звернень населення за медичною допомогою є те, що у разі виник-
нення захворювань пацієнти звертаються одразу за спеціалізованою медичною допомогою 
(у розумінні ст. 4 ЗУ «Про порядок…» вторинна медична допомога). Але заклади охорони 
здоров’я, які можуть задовольняти потреби населення у вторинній (спеціалізованій) медич-
ній допомозі, в пілотних регіонах розташовуються на великій відстані від пацієнтів. Цілком 
зрозуміло, що вразливі версти населення не мають доступу до спеціалізованої та високоспе-
ціалізованої (третинної) медичної допомоги.

7. Поширення на період реалізації пілотного проекту дії ліцензій та інших дозвільних 
документів, виданих закладам охорони здоров’я пілотних регіонів до набрання чинності 
цим Законом, на діяльність реорганізованих закладів охорони здоров’я (ч. 2 ст. 12 «Про 
порядок…») не узгоджується із порядком переоформлення ліцензії, що визначений Законом 
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» . Це має особливе зна-
чення для паліативних хворих, адже не дослідженим залишається питання: чи поширюється 
дія ліцензії на обіг наркотичних та психотропних препаратів, що мав лікувальний заклад, 
після його реорганізації на Центри первинної медичної допомоги? 

Забезпечення паліативних хворих, які лікуються у себе вдома та мають больовий син-
дром, необхідними наркотичними знеболюючими засобами на сьогодні здійснюється пат-
ронажною службою районної поліклініки за рахунок держбюджету. Та окрім невизначення 
щодо ліцензування обігу наркотичних лікарських засобів, Центри первинної медичної до-
помоги повинні бути спеціально обладнані для зберігання наркотичних засобів, — все це 
було і є великої проблемою для невеликих лікувальних закладів. Наведені закони не містять 
шляхів розв’язання зазначених проблем — тому можна передбачати погіршення доступу 
паліативних пацієнтів до основних лікарських засобів.

8. Кваліфікація медичних працівників — це теж чинник доступу населення до медичної 
допомоги. На підготовку кваліфікованого лікаря загальної практики-сімейної медицини, 
як свідчить світовий досвід, треба витратити до 10 років. За шість місяців, наприклад, лі-
кар-кардіолог не може отримати знання, практичні навички педіатра. Але саме це передба-
чається робити за пілотним проектом: лікарів-спеціалістів переводити на нижчеоплачувану 
роботу (тому що зміна спеціалізації анулює досягнуту кваліфікаційну категорію) на посади 
лікарів загальної практики — сімейної медицини та проходити відповідну спеціалізацію 
безоплатно та у першочерговому порядку (тобто прискорено).
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Передбачувані наслідки такої реорганізації:
— втрата лікарів-спеціалістів, які не будуть працювати за фахом, або подовжать свою 

лікарську приватну практику, але не у Центрах первинної медичної допомоги та не 
у якості фізичної особи-підприємця;

— повний розвал педіатричної служби;
— довгострокове погіршення надання медичної допомоги населенню, особливо для 

вразливих груп населення. 
9. Не дивлячись на принципи, що декларуються, — повна зневага з боку державних 

органів принципу «права кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психіч-
ного здоров’я».15

10. Також пілотний проект, який запроваджується, та взагалі план реформ у галузі ме-
дицини, неможливо розглядати у якості «створення умов, які забезпечували б усім медичну 
допомогу і медичний догляд у разі хвороби».16

3. аналіЗ судових рішень у «медичних сПравах» За 2011 рік

Захист прав пацієнтів неможливий без сталої судової практики. Чинне законодавство 
України не завжди містить норми права, які слугують розв’язанню складних правовідносин 
у галузі охорони здоров’я. Тому узагальнення судової практики є дуже важливим напрямком 
роботи правозахисних організацій

Проаналізувавши рішення у «медичних справах», взяті з Єдиного державного реєстру 
судових рішень, які набули законної сили в 2011 році, можливо відзначити певні тенденції. 
А саме, що з усього масиву проаналізованих рішень лише 9 рішень стосувалися притягнен-
ня лікарні до цивільної відповідальності у якості відповідача.

Три рішення були винесені судами Дніпропетровської області, два — Київської, по од-
ному — в Харківській, Донецькій та Черкаській областях та в АРК.

Детально ознайомившись з рішеннями, можливо виявити такі тенденції.

3.1. внутрішня неготовність судів задовольняти Позови Проти лікарень

Як свідчить аналіз справ, у 6 справах з 9 було винесено рішення про відмову у задово-
ленні позову повністю, у 3 справах суддя виніс рішення про часткове задоволення позову. 

3.2. недостатній ПроФесійний рівень адвокатів та недосвідченість самих ПотерПілих, 

які виявляються у невмінні вірно та точно Формулювати свої Позовні вимоги

У позовних вимогах часто відсутні вимоги про відшкодування матеріальної шкоди. Так, 
у 4 з 9 справ у позовних вимогах було вказане лише відшкодування або стягнення моральної 
шкоди (№ 2-42/11, 2-14/11, 2-3�/11, 3105/11).

У інших 5 справах позивачем було подано позов про стягнення матеріальної та мораль-
ної шкоди. Цікаво відзначити, що саме ці 5 позовів не були задоволені судами повністю. 
Отже, суди, побачивши у позовних вимогах словосполучення «матеріальна шкода», одразу 
настроюються на відмову у задоволенні позову, незважаючи на те, що всі обставини, викла-
дені у позовах, є різними.

Для встановлення більш однозначних висновків треба зробити аналіз більш широкого 
масиву рішень (наприклад, за останні 5–7 років).

15 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.
16 Ibid.
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У одній справі (№ 2-66/11) позивачем було взагалі сформульовано позовні вимоги на-
ступним чином: «про відшкодування шкоди», при цьому не конкретизовано, про яку саме 
шкоду йде мова. Це можна списати на загальний низький рівень правової грамотності на-
селення, оскільки особа представляла свої інтереси та інтереси свого неповнолітнього сина 
самостійно, без залучення представника або адвоката.

Лише в одній з 9 заяв (№ 2-�90/11) позивачем був заявлений позов про визнання про-
типравними дій та бездіяльності медичних працівників та відшкодування моральної і ма-
теріальної шкоди.

Причини, які пояснюють дану тенденцію:
— непередбачливість пацієнтів, яка виражається у незберіганні ними чеків на ліки;
— невміння пацієнтів та їх представників обґрунтувати спричинену діями лікарів ма-

теріальну шкоду та вираховувати її обсяг, посилаючись на чеки, квитанції, виписки;
— невпевненість позивачів у позитивному вирішенні їх спору.
У більшості позовів відсутні вимоги про визнання протиправними дій та бездіяльності 

медичних працівників. Лише в одному з 9 з проаналізованих судових рішень (№ 2-�90/11) 
були заявлені такі позовні вимоги.

Це є негативною тенденцією, яка потребує виправлення. Відповідно до ст.ст. 1166, 
1167 ЦК України, загальною підставою деліктної відповідальності є протиправне, шкід-
ливе, винне діяння завдавача шкоди. Звідси витікає, що для відшкодування шкоди одним 
з трьох обов’язкових критеріїв є саме протиправність дій. Іншими словами, шкода, завдана 
правомірними діями осіб, відшкодовуватися не буде. Це стосується як матеріальної, так 
і моральної шкоди.

Тому в позовній заяві необхідно обов’язково ставити питання про визнання дій або 
бездіяльності медичних працівників протиправними, і, як наслідок такого визнання — стяг-
нення з них матеріальної та моральної шкоди.

Підтвердженням даних теоретичних викладок є мотиваційні частини рішень судів. Так, 
у всіх трьох рішеннях, в яких суд частково задовольнив позовні вимоги позивачів, суддя 
посилається саме на те, що дії медичного персоналу були незаконними.

У рішенні №2-42/11 суд зазначає, що «при таких обставинах суд вважає, що протиправ-
ними діями лікаря 6-ої міської лікарні м. Сімферополя, які виразилися в несвоєчасному діагносту-
ванні ОСОБА_1, позивачу завдана моральна шкода , яка виразилася в тому, що при наявності 
перелому хребта позивачу призначалися фізичні вправи, що приводило до фізичних болів».

У рішенні №2-3�/11 суд також наголошує: «згідно ст. 23 ЦК України особа має право на 
відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: 
у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з проти-
правною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів. 

Відповідно до ст. 116� ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі 
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за 
наявності її вини.»

У рішенні № 2-14/11 суд найбільш прямо визначає: «Суд вважає доведеним факт 
неправомірності дій працівників КЗ «Міська лікарня № 1» при наданні медичної допомоги 
ОСОБА_1».

3.3. відсутність сталого та чітко визначеного механізму вирахування 

кількості грошових коштів, в яких оцінюЄться моральна шкода, 

сПричинена діями або бездіяльністю лікарів

Рішення судів про задоволення позовних вимог дуже нечасто містять посилання на 
Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшко-
дування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 року (далі — Пленум).
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З трьох «позитивних» рішень лише одне, за № 2-3�/11, містило посилання на даний 
нормативно-правовий акт, причиною цьому може бути:

— невміння судами правильно застосовувати даний підзаконний акт;
— неврахування судами ролі даного Пленуму та значення його положень у вирішенні 

«медичних справ».
Законодавством та судовою практикою невизначений порядок вирахування суми мо-

ральної шкоди.
Так, у двох справах моральна шкода оцінюється в приблизно 50% від суми, яку заявив 

позивач (50 тисяч гривень зі 100 заявлених у одному випадку (№ 2-3�/11), та 60 тисяч із 118 
заявлених у другому випадку (№ 2-14/11).

Незрозумілою є позиція суду у третій справі: він присудив виплату лише менш ніж 
1% від суми, заявленої позивачем: 10 тисяч гривень з заявлених 1 млн. 200 тисяч гривень 
(№ 2-42/11).

Цікавим є також той факт, що ці суми жодним чином не залежать від тяжкості наслід-
ків, що були спричинені недбалими діями лікарів. У першому випадку (№ 2-3�/11) хірург 
внаслідок недбалості залишив при операції у нозі клієнта марлеву серветку, яка спричинила 
запалення та розвиток остеомієліту.

У другому випадку (№ 2-14/11) при проведенні гайротомії у лівій носовій пазусі потер-
пілого, можливо, була залишена турунда (марлевий тампон), що призвело до погіршення 
стану здоров’я пацієнта та необхідності проведення йому великої кількості додаткових про-
цедур.

У третьому випадку (№ 2-42/11) наслідки були більш тяжкими — внаслідок несвоє-
часного діагностування перелому хребта позивачеві були призначені фізичні вправи, що 
призвело до фізичних болів, і, можливо, до погіршення стану здоров’я. Однак суд вважав 
доведеним лише те, що особа відчувала фізичний біль від вправ, призначених за недбалості 
лікаря. Пацієнт внаслідок отриманих травм став інвалідом 1 групи, втратив можливість ру-
хатися самостійно та жити без медикаментів. Однак сума моральної шкоди була знижена 
судом до 10 тисяч гривень з заявлених 1 млн. 200 тисяч гривень.

З мотиваційних частин всіх рішень незрозуміло, чим мотивував своє рішення суд, змен-
шуючи суму моральної шкоди та які пропорції та механізми вирахування при цьому він 
застосовував.

3.4. неоднозначне трактування судами Поняття «моральної шкоди».

Відповідно до п. 3 Пленуму, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайно-
вого характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, 
заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. 
Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у прини-
женні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв’язку 
з ушкодженням здоров’я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, 
наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв’язку з незаконним перебуванням під слідс-
твом і судом, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження 
активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні 
інших негативних наслідків.

Однак із проаналізованих рішень судів можна побачити, що суди вважають причиною 
для присудження виплати відшкодування моральної шкоди лише фізичні страждання.

Яскравим прикладом є рішення за № 2-14/11, де у резолютивній частині суд відмовляє 
у частині позову двом позивачам, які є родичами пацієнта, у задоволенні позову про мо-
ральну шкоду.

«суд також вважає, що не підлягають задоволенню позовні вимоги особа_2, особа_5 особа_3 про відш-

кодування на їх користь моральної шкоди від наслідків залишення турунди в лівій гайморовій пазусі особа_1 
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в ході операції гайморотомії, виконаної в 1998 році в розмірі по 5 000 грн. кожному, оскільки відповідно до 

ст. 440-1 цк україни (в редакції 1963 року) моральна шкода відшкодовується безпосередньо особі, якій вона 

заподіяна. крім того, позивачі повинні довести не тільки факт такої шкоди, але і наявність причинного зв’язку 

між шкодою та протиправними діями заподіювача та вини останнього в її заподіянні.»

Суд у тому ж рішенні відмовив позивачеві у задоволенні позовних вимог щодо того, що 
втратою медичних карток пацієнту було заподіяно моральної шкоди, не пояснюючи свого 
рішення наступним чином:

«у відношенні вимог позивача особа_1 щодо компенсації моральної шкоди від втрати відповідачем його двох 

стаціонарних карт в розмірі 10 000 грн. (по 5 000 грн. за кожну карту), то суд вважає недоведеною позивачем 

наявність такої шкоди та її розміру і у задоволенні позову у цій частині відмовляє.» 

Друге рішення (№2-42/11) також містить аргументацію, що підтверджує дану негативну 
тенденцію. Суд зазначає:

«суд вважає встановленим факт того, що особа_1 був несвоєчасно проведений знімок хребта та встановлений 

діагноз «перелом хребта», що підтверджується листом на ім’я особа_1 № ц512 від 17.09.05 року заступника 

міністра охорони здоров’я, та висновком комісійної судово-медичної експертизи № 77 від 07.06.2010 р.

При таких обставинах суд вважає, що протиправними діями лікаря 6-ої міської лікарні м. сімферополя, які ви-

разилися в несвоєчасному діагностуванні особа_1, позивачу завдана моральна шкода, яка виразилася в тому, 

що при наявності перелому хребта позивачу призначалися фізичні вправи, що приводило до фізичних болів.»

3.5. «кругова Порука» між судовими ексПертами та медиками, 

результати дій чи бездіяльності яких досліджуЄться

Важливу роль у всіх рішеннях мають висновки судово-медичної експертизи, які засто-
совуються в судовому процесі для перевірки обґрунтованості заявлених позовних вимог 
осіб, які заявляють про те, що вони є потерпілими.

Однак на практиці, проаналізувавши даний масив рішень, можна побачити певний ряд 
проблем, що пов’язані з тим, що судово-медичні експерти ще не відійшли від практики 
«вставання на бік» своїх колег-лікарів та трактування спірних моментів саме на їх користь.

Показовим є рішення по справі № 2-66/11 за позовом ОСОБИ_2, що висувала позов-
ні вимоги про відшкодування матеріальної та моральної шкоди до комунального закладу 
«Черкаський обласний туберкульозний диспансер» з причини того, що лікарі даного закла-
ду невчасно діагностували у його неповнолітнього сина саркому Юінга, що у загальному 
підсумку призвело до втрати великої кількості часу та ампутуванні фаланги третього пальця 
у іншому медичному закладі.

За результатами експертизи вбачається, що:

«між лікуванням особа_2 у комунальному закладі «черкаський обласний туберкульозний диспансер» 

з 07.09.2009 року по 22.10.2009 року та наявністю у нього захворювання саркома юінга причинного зв’язку не-

має, на момент лікування особа_2 у відповідача у нього вже мало місце хвороба саркома юінга, об’єктивних 

судово-медичних даних, які б підтверджували необхідність ампутації пальця особа_2 на час його лікування 

у відповідача немає. ампутація третього пальця лівої руки проведено у зв’язку з наявністю у дитини саркоми 

юінга , а не у зв’язку з тривалим лікуванням в чоПтд , хоча враховуючи вік дитини, вони повинні були запідоз-

рити наявність саркоми на початку лікування а не в кінці, спільними симптомами між туберкульозом фаланг 

пальця та саркомою юінга є наявність різкого болю, набряк м’яких тканин, порушення функції пальця».

Тобто, зазначаючи, що лікарі, виходячи з їх кваліфікації, повинні були діагностувати 
саркому, судово-медичні експерти все одно зробили висновок про відсутність причинного 
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зв’язку між діями (а скоріше, бездіяльністю) лікарів даного закладу та подальшим розвит-
ком хвороби у потерпілого.

Отже, аналіз судових рішень, що були винесені та вступили в законну силу у 2011 році, 
дає можливість виявити певні загальні моменти, якими характеризується сукупність рішень 
з «медичних справ». 

Однак це не дозволяє робити однозначні висновки щодо розповсюдженості тієї чи ін-
шої тенденції при розгляді «медичних справ», оскільки вибірка є неповною. Для того, щоб 
зробити більш об’єктивний огляд, потрібно проаналізувати вибірку даних справ за більш 
довгий період часу: наприклад, з 1 січня 2004 року — дня набуття законної сили Цивільного 
кодексу України, який встановив права пацієнтів.

4. рекомендації

1. Привести норми Закону України № 3612 від 07.07.2011 року «Про порядок проведен-
ня реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій 
областях та місті Києві» та Закону України № 3611 від 07.07.2011 «Про внесення змін до 
Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної 
допомоги» у відповідність до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Господар-
чого кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу законів України про працю, 
Закону України «Про оплату праці».

2. Визначити в ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» первинної, 
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, які 
були викладені у ст. 35 «старих» «Основ…», та нового виду медичної допомоги — паліатив-
ної допомоги.

3. Привести ЗУ «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» щодо ліцензування 
нових створених (реорганізованих) закладів охорони здоров’я у відповідність до ЗУ «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності», зокрема, про порядок отримання лі-
цензій на обіг наркотичних та психотропних препаратів.

4. Проводити подальшу реорганізацію мережі лікувальних закладів в пілотних регіонах з 
врахуванням існуючої інфраструктури в адміністративно-територіальних одиницях — стану 
доріг та громадського транспорту насамперед.

5. Закладати до держбюджету фінансування будівництва доріг та розвитку санітарної 
авіації у пілотних регіонах.

6. Заборонити скорочення мережі лікувальних закладів та введення платних медичних 
послуг згідно з чинною Конституцією України, посилення контролю з боку правоохоронних 
органів, прокуратури, за механізмами «реорганізації» лікувальних закладів та дотримання 
чинного законодавства щодо господарського та трудового права. Заборонити припинення 
діяльності суб’єкта господарювання (лікувального закладу) шляхом його ліквідації. 

7. Поступово вводити інститут сімейного лікаря та його підготовка з урахуванням між-
народного досвіду (до 10 років стажування).

8. Розвивати Центри первинної медичної допомоги на базі комплектації їх спеціально 
підготовленими спеціалістами з відповідною кваліфікацією. Комплектувати штатного роз-
кладу Центрів первинної медичної допомоги у пілотних регіонах виключно дільничними 
лікарями та педіатрами.

9. Внести зміни до ст. 49 Конституції України щодо скасування положень про безоп-
латність медичних послуг, гарантувати певний перелік безоплатних медичних послуг та 
визначити джерела фінансування реформ у галузі охорони здоров’я: держбюджет та фонд 
загальнообов’язкового медичного страхування.
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10. Звернути увагу юристів на необхідність правильно формулювати позовні вимоги, 
вказуючи не лише матеріальну та моральну шкоду у якості позовних вимог, але й вимагати 
визнати дії або бездіяльність медичних працівників протиправними.

11. Видати збірник зразків позовних заяв до працівників медичних закладів з різних 
аспектів їх (без)діяльності.

12. Рекомендувати судам застосовувати при винесенні рішення положення Постанови 
Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування мо-
ральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 року.

13. Рекомендувати судам враховувати при винесенні рішення ступінь наслідків, які були 
спричинені внаслідок дій або бездіяльності відповідачів.

14. Рекомендувати суддям вірно застосовувати п. 3 рішення Пленуму, звертаючи увагу 
на позицію Верховного Суду України стосовно трактування поняття «моральної шкоди».

15. Звертати увагу адвокатів на зазначення у позовних вимогах п. 3 Пленуму із обґрун-
туванням того, яка саме моральна шкода була спричинена позивачеві внаслідок неправо-
мірних дій відповідача.

16. Більш широко застосовувати альтернативну експертизу, щоб уникнути «кругової 
поруки» між експертам та лікарями.

17. Рекомендувати судам критично ставитися до результатів судово-медичної експерти-
зи, оцінюючи її об’єктивність та обґрунтованість висновків.
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1. Право на беЗПечне довкілля

Вкотре доводиться звертати увагу на відсутність основного джерела узагальненої ін-
формації про стан екологічної безпеки в Україні — Національних доповідей про стан нав-
колишнього природного середовища, яким належало би бути щорічними. За таких умов 
фрагментарну та часто суперечливу екологічну інформацію доводиться збирати з розпоро-
шених повідомлень Мінприроди, інших суб’єктів моніторингу довкілля, контролюючих, 
правоохоронних і статистичних органів та повідомлень ЗМІ. 

В умовах спаду економічної активності не зменшуються обсяги шкідливих викидів 
у повітря та скидів у водні об’єкти. Найбільша кількість випадків перевищення норма-
тивів у 2011 році фіксувалися на підприємствах машинобудівної та металургійної промисло-
вості — 32%. Мінприроди констатує прогресуюче забруднення повітря у містах усіх регіонів 
України. Найбільш значними є перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
формальдегіду. Найгірша ситуація щодо якості атмосферного повітря за вмістом формаль-
дегіду — у східному регіоні. Більш ніж п’ятикратні перевищення ГДК відмічені в містах 
Лисичанськ, Маріуполь, Ужгород, Миколаїв. Більш ніж двократне перевищення за вмістом 
діоксиду азоту фіксувалося у Запоріжжі, Маріуполі, Макіївці, Хмельницькому та Луцьку, за 
вмістом пилу — у Кривому Розі та Алчевську2.

Держкомітет статистики стверджує, що щільність викидів від стаціонарних джерел 
у розрахунку на 1 кв. км

 
території залишається в Україні безпрецедентно високою і сягнула 

6,8 т небезпечних речовин, а на одну особу — 90,1 кг. А в окремих регіонах ці показники 
значно вищі. У Донецькій області — у 7,6 разів, а на одну особу — у 3,4 рази, Дніпропет-
ровській — відповідно у 4,3 та 3,1 рази, Луганській — у 2,8 та 2,5, Івано-Франківській — у 1,8 
та 1,4. Найбільшого промислового навантаження — понад 100 тисяч тон викидів — зазнала 
атмосфера Кривого Рогу, Маріуполя, Зеленодольська, Луганська, Бурштина.3

Підприємствами Києва у розрахунку на 1 кв. км було викинуто 34,3 т забруднюючих 
речовин, що перевищило середній показник по країні у п’ять разів. За обсягами транспор-
тних викидів, нераціональних витрат води, накопичення несортованих відходів Київ також 
випереджає інші великі міста Європи, відтак заслужено вважається найбруднішою на кон-
тиненті столицею.4

1 Розділ «Екологічні права» розроблений Олександром Степаненко, членом Правління УГСПЛ, вико-
навчим директором ЕГО «Зелений світ», головою ГО «Гельсінська ініціатива — XXI».

2 Україна: огляди, бюлетені і звіти стану довкілля — http://www.ecobank.org.ua/GovSystem/EnvironmentState/ 
Reviews/Pages/default.aspx

3 Аналітична доповідь Державного комітету статистики «Довкілля України у 2010 році» http://www.
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/ns_rik/analit/arhiv.htm

4 Дослідження The Economist Intelligence Unit, http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/04/110414_kyiv_
ecology_az.shtml
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Порівняно з попереднім роком збільшення викидів в атмосферу відмічалося у 17 регіо-
нах країни, але найсуттєвіше — в Криму (на 6,0 тис. т, або на 22,7%), Рівненській області 
(на 3,0 тис.т, або на 29,7%), Запорізькій (на 36,7 тис. т., або на 20,3%), Дніпропетровсь-
кій (на 141,0 тис.т, або на 17,8%), Тернопільській (на 2,2 тис. т, або на 13,6%), Одеській 
(на 3,3 тис. т, або на 12,7%) областях. 

Випадки значного забруднення вод фіксувалися у річках басейнів Дністра та Дніпра. За 
даними Держводагентства у 2010 р. з природних водойм було забрано 14,8 млрд. м3

 
води, що 

на 2,5% більше порівняно з попереднім роком. При транспортуванні втрачено 15% забраної 
води. У водойми скинуто 1,7 млрд. куб. м

 
забруднених стоків, або майже четверту частину 

від загального водовідведення. Майже 18% забруднених зворотних вод (0,3 млрд. м3) повер-
нулися у водойми взагалі без будь-якого очищення, що на 15,6% (на 42,0 млн. м3) більше, 
ніж у 2009 році.

У другій половині 2011 року у багатьох регіонах країни, особливо на заході та півдні, 
спостерігалися аномальні метеокліматичні явища — від серпня по грудень тут стояла екс-
тремально суха та тепла погода. Держгідромет свідчив, що у жовтні-листопаді в басейнах 
Дністра, Прута та Сірету випало 4–18% місячної норми опадів. Аналогічна ситуація була 
у басейні Південного Бугу, у Криму5. На річках сформувалася затяжний маловодний пе-
ріод, небачений впродовж десятиліть. У багатьох селах Чернівецької, Закарпатської, Івано-
Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей склалася критична ситуація з водо-
постачанням — воду для пиття та побутових потреб доводилося завозити і вона часто була 
неналежної якості.6 За даними Мінрегіонрозвитку в Україні у 261 населеному пункті вода 
систематично подається з відхиленням від нормативних вимог.7 Тобто влада у багатьох си-
туаціях демонструє неспроможність забезпечити право людей на питну воду у достатній 
кількості.

Мінприроди підтверджує незмінно високі концентрації радіонуклідів у пробах поверх-
невих вод у зоні впливу аварії на Чорнобильській АЕС: цезію-137 у озері Азбучин, строн-
цію-90 у озері Глибоке8.

МНС констатує зростання загроз екологічного характеру, зумовлених природними та 
техногенними чинниками: зсувів, підтоплення, активізації карсту та ін. Найбільше зсувів 
зафіксовано у Одеській, Закарпатській областях та у Криму. У Одеській області спостері-
гається 5 835 зсувів, з них активними є 487. У межах забудованої території знаходяться 
156 зсувів, господарським об’єктам загрожує активізація 101 зсуву. Найбільш активними 
є зсуви на смузі морського узбережжя на ділянці Лебедівка — Сергіївка9. 

Мінприроди у 2011 році нарешті оновило у себе на сайті повідомлення про об’єкти, 
котрі є найбільшими в Україні забруднювачами довкілля.10 За 4 роки від оприлюднення 
попереднього переліку ситуація майже не змінилася. Схоже, що надовго у ганебній «найб-
руднішій десятці» прописалися: дніпродзержинський комбінат ім. Дзержинського, ВАТ «За-
поріжсталь», маріупольські «Азовсталь» та комбінат ім. Ілліча, криворізький «АрселорМіт-
тал», Бурштинська ТЕС… Виникає резонне запитання: якою ж є роль Уряду, Мінприроди, 
природоохоронної прокуратури у виправленні незмінної впродовж багатьох років ситуації? 
Яким чином планується зменшити негативний вплив монстрів-забруднювачів на довкілля 
та громадське здоров’я, а також змусити їх платити за спричинену екологічну шкоду? 

Викликає також сумнів обґрунтованість логіки міністерства для встановлення критеріїв 
екологічної небезпеки об’єктів, згідно з якою враховуються переважно масштаби викидів та 

5 http://meteo.gov.ua/ua/h_review
6 http://poglyad.te.ua/novyny/na-ternopilschyni-voda-na-vahu-zolota/
7 http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=361
8 http://www.ecobank.org.ua/GovSystem/EnvironmentState/Reviews/Pages/default.aspx
9 http://www.mns.gov.ua/files/2011/5/17/2_1_2010.pdf
10 http://www.menr.gov.ua/content/article/201
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скидів діючих підприємств. Адже на території країни існує безліч покинутих об’єктів, котрі 
не мають власника, але несуть у собі значну небезпеку. Вони чомусь перебувають на маргі-
несі уваги Мінприроди. Наприклад, колишні гірничі та хімічні підприємства Калуша ніколи 
не входили до переліків найбільших забруднювачів. Натомість саме тут у 2008—2009 роках 
сформувалася зона екологічного лиха. Не входять до «брудної сотні» й покинуті напризво-
ляще об’єкти колишнього «Придніпровського хімічного заводу» (ПХЗ) у Дніпродзержинсь-
ку, на якому у 40—50-х роках минулого століття вироблялася уранова сировина для ядерної 
зброї. За висновками Рахункової палати, Мінфін у попередні роки проігнорував пропози-
ції профільного парламентського комітету стосовно фінансування заходів із приведення 
в екологічно безпечний стан об’єктів ПХЗ, що призвело до недофінансування ліквідаційних 
робіт на 20 мільйонів гривень. У свою чергу Мінпаливенерго розпорошило, неефективно та 
з порушенням законодавства використало 26,7 мільйонів гривень, тобто близько 70% бюд-
жетних коштів, спрямованих на виконання першочергових заходів на об’єктах ПХЗ11. 

До найвагоміших позитивних зрушень у 2011 році Уряд та Мінприроди відносять знач-
не збільшення обсягів знешкоджених отрутохімікатів. У 2011 році за межі України вивезено 
близько 7 175,8 тонн непридатних пестицидів (91,8% від загальної кількості). З бюджету 
виділено 175 млн. грн. для видалення та утилізації відходів гексахлорбензолу, нагромад-
женого колишніми підприємствами Калуша та Горлівки. 2 350 тонн цих токсичних сполук 
готується до вивезення на знешкодження за межі України. На сьогодні підготовлено до 
транспортування 1 650 тонн гексахлорбензолу, 1 575 тонн вже вивезено12. Загалом за останні 
півтора року за межі України на знешкодження було вивезено 33,3 тис. тонн небезпечних 
відходів, що у 6,7 рази більше, ніж за всі роки незалежності України13.

Тим часом не можна не помітити значних розбіжностей у оцінках різними відом-
ствами масштабів техногенного впливу на довкілля, що породжує обґрунтовані сумніви 
у об’єктивності державного екологічного моніторингу загалом. Так, за даними Держкомста-
ту станом на 1 січня 2011 р. у спеціально відведених місцях та на території підприємств краї-
ни накопичилось 13,3 млрд. тонн відходів. У той же час на міжвідомчій нараді у Генеральній 
прокуратурі (ГПУ) «Про стан законності у сфері поводження з відходами» наводилася інша 
цифра — в Україні накопичено 35 млрд. т відходів всіх видів.14

За матеріалами Держекоінспекції щодо злочинів проти довкілля, переданими до Ген-
прокуратури, протягом року порушено 245 кримінальних справ15. За результатами проку-
рорських перевірок додержання законодавства при використанні земель державних підпри-
ємств, навчальних закладів та наукових установ виявлено численні факти самовільного їх 
захоплення, незаконного вилучення на підставі рішень органів місцевої влади тощо. Внаслі-
док цього із користування державних підприємств та установ упродовж останніх трьох років 
незаконно вибуло понад 35 тис. га сільськогосподарських земель16.

За дорученням ГПУ у листопаді 2011 року завершено проведення перевірок у сфері 
поводження з шкідливими відходами. Перевірки засвідчили поширення протиправного 
розміщення відходів на землях сільськогосподарського призначення, лісового, водного та 
природно-заповідного фонду. За такими фактами прокурорами у поточному році порушено 
154 кримінальні справи, внесено 534 протести, більше 5 тис. приписів та подань. Напри-
клад, прокурором Голосіївського району Києва порушено кримінальну справу за фактом 
засмічення приватним господарством земельної ділянки відходами різного морфологічного 

11 Розглянуто Колегією Рахункової палати «Локальний «Чорнобиль» з масштабними загрозами» http://
www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16736847

12 http://www.menr.gov.ua/content/article/9819
13 http://www.menr.gov.ua/content/article/9879
14 http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=99743&fp=51 
15 http://www.menr.gov.ua/content/article/9879
16 http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=99811&fp=41
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складу, що спричинило державі збитки на немалу суму — 491 млн. грн. Лише про факт від-
шкодування завданих збитків у цьому випадку не повідомляється 17. 

Загалом же стан компенсацій правопорушниками шкоди, завданої довкіллю внаслідок 
недотримання природоохоронних норм, в Україні сміховинно низький. Так, Мінприроди 
офіційно повідомляє, що за результатами перевірок Держекоінспекції, порушникам при-
родоохоронного законодавства у 2011 році пред’явлено претензії на загальну суму близько 
1,2 млрд. грн., з яких стягнуто лишень 75 млн. грн. (або 7%)!18 

На момент написання цього розділу текст доповіді Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні за 2011 рік 
не оприлюднений на новому веб-порталі Омбудсмена, відтак, неможливо зробити висновок 
стосовно актуальності у ньому проблематики екологічних прав.19 У переліку нечисленних 
офіційних подань Уповноваженого немає таких, що стосуються їхнього дотримання.20

Узагальнюючи, варто вкотре наголосити на непріоритетності екологічної політики у сис-
темі української державної політики та нехтуванні в Україні екологічними правами громадян. 
Олігархічна влада за інерцією культивує примітивну ресурсовитратну модель розвитку, котра є 
неконкурентоспроможною з огляду на її сировинну та індустріальну орієнтацію, що обертається 
марнуванням природного капіталу: як у процесі виробництва, так і споживання. Ці тенденції 
видаються дедалі більш загрозливими з огляду на безпрецедентно високі темпи нагромадження 
відходів, забруднення та виснаження ресурсів, техногенної трансформації територій та ступінь 
негативного впливу на громадське здоров’я. Хибний вектор розвитку економіки у поєднанні із 
феодальними формами управління, накопичення та розподілу, із зростаючим правовим свавіл-
лям однаковою мірою позбавляють країну європейської перспективи та спричинюють масові 
й системні порушення прав її громадян. 

2. Право достуПу до екологічної інформації

Вже вкотре у цьому дослідженні звертаємо увагу на те, що продовж багатьох років в Ук-
раїні не виконуються законодавчі положення про доступ до екологічної інформації. Мін-
природи, як завжди, запізнюється з розробкою Національних доповідей про стан навко-
лишнього природного середовища. Станом на кінець 2011 року на офіційних веб-порталах 
Мінприроди та його Інформаційно-аналітичного центру бачимо Національну доповідь — 
2007.21 Впродовж семи років у порушення закону «Про охорону навколишнього природного 
середовища» доповідь не виноситься на розгляд Верховної Ради й не публікується окре-
мим виданням. Не було опубліковано та представлено Парламенту Національної доповіді 
й у 2011 році.

Як і минулого року, доводиться спостерігати дедалі більше відставання з оприлюдненням 
спеціальних доповідей Мінприроди — протягом 2011 року жодна нова доповідь не з’явилася 
на його веб-порталі.22 Із запізненням поповнюються відомості сайту Інформаційно-аналітич-
ного центру Мінприроди. Станом на січень 2012 року оприлюднені щоквартальні бюлетені 
про стан довкілля лише за другий квартал 2011-го.23

17 http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=99185&fp=121
18 http://www.menr.gov.ua/content/article/9819
19 http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:2011-02-16-16-18-23&

catid=185:2011&Itemid=194
20 http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=35
21 http://www.menr.gov.ua/content/article/6004 http://www.ecobank.org.ua/GovSystem/EnvironmentState/Pages/ 

National.aspx 
22 http://www.menr.gov.ua/content/article/6010 
23 http://www.ecobank.org.ua/GovSystem/EnvironmentState/Reviews/Pages/default.aspx
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Генпрокуратура, вочевидь, поглинута «полюванням на відьом» у лавах опозиції, досі не 
спромоглася представити Парламенту щорічну інформацію про стан законності в державі 
за 2010—2011 роки, у якій зазвичай оприлюднюється зведена інформація про порушення 
природоохоронного законодавства.24

Міністерство регіонального розвитку продовжує ігнорувати вимогу ст. 9 Закону «Про 
питну воду та питне водопостачання», згідно з якою щороку повинна розроблятися «Націо-
нальна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання». Остання відома 
нам доповідь датована 2006 роком. Попри те, що у ЗМІ були повідомлення про розробку 
доповіді за 2009 рік, відшукати хоча б згадку про неї на сайті міністерства станом на січень 
2012 р. не вдалося25. Всезнаючий Google також не відшукав слідів національної доповіді 
у Інтернеті — важко знайти те, чого не існує.

А от Міністерство надзвичайних ситуацій України цього року виконало вимоги від-
повідного президентського указу та оприлюднило ґрунтовну «Національну доповідь про 
стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році».26 

На сайті Держінспекції ядерного регулювання впродовж року не відбулося оновлення 
Національної доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки. Як і минулого року, до-
ступна доповідь за 2009 рік та усі доповіді, розпочинаючи з 1999 року27. На пропозицію 
ЄС Держінспекція розробила та оприлюднила Національний звіт України щодо результатів 
проведення «стрес-тестів» для АЕС України. От тільки англійською28. 

З прийняттям закону «Про доступ до публічної інформації» частина органів виконавчої 
влади продемонструвала намагання привести власні нормативні акти у відповідність до за-
конодавчих новацій. Наприклад, Державним агентством земельних ресурсів у серпні було 
затверджено новий наказ, яким знято гриф обмеження доступу з чотирьох категорій відо-
мостей про стан земельних ресурсів. Таким чином лібералізований доступ до інформації, 
що міститься у поземельних книгах, книгах реєстрації державних актів на право власності 
на землю, договорів оренди землі, до відомостей про наявність земель та їхній розподіл на 
рівні районів та міст, до баз даних автоматизованої системи державного земельного кадас-
тру тощо.29 

А от Держкомітет лісового господарства України, змінивши назву у процесі реорганіза-
ції на Державне агентство лісових ресурсів, залишив незмінною властиву йому традицію за-
критості та тотального засекречування. У травні 2011 року Агентство прийняло наказ, яким 
затвердило перелік відомостей, що становлять службову інформацію.30 До цього переліку 
включений цілий розділ екологічної інформації про лісовпорядну діяльність: документація 
проектів організації і розвитку лісового господарства, державного лісового кадастру, схеми 
лісів на рівні областей, схеми насаджень на рівні окремих лісгоспів і т. ін. 

Після ознайомлення із змістом цього наказу у членів ЕГО «Зелений Світ» виникла ціла 
низка запитань стосовно його відповідності законодавству у сфері доступу до інформа-
ції. Відтак, організація звернулася до лісового відомства з листом, у якому пропонувалося: 
повідомити, з яких законних підстав обмежуються у доступі згадані категорії інформації та 

24 http://www.gp.gov.ua/ua/vlada.html
25 http://www.minregionbud.gov.ua/uk/index
26 http://www.mns.gov.ua/content/nasdopov2010.html
27 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/doccatalog/list?currDir=37795
28 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=171796
29 Наказ Держкомзему від 29.08.2011 року № 549 «Про внесення змін до Переліку відомостей, які містять 

конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу «Для 
службового користування».

30 Наказ Державного агентства лісових ресурсів України від 26 травня 2011 року № 196 з Переліком 
відомостей, що становлять службову інформацію у Державному агентстві лісових ресурсів України 
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=B1DA47F07BBD070CEFD5B2D6D901A
376?art_id=82020&cat_id=82019
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у випадку, якщо керівництво агентства визнає, що зміст Наказу не відповідає законодавству 
України — прийняти рішення про його скасування31. Агентство не побачило підстав для 
скасування наказу32, тому «Зелений Світ» у листопаді подав до Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправним одіозного наказу.

Місцеві державні адміністрації, нехтуючи нормами базового природоохоронного закону, 
вперто не розміщують у підконтрольних їм ЗМІ інформацію про стан довкілля. Минулого 
року єдиним виключенням у цьому сенсі виявилася Запорізька ОДА, яка першою відкри-
ла на власному веб-порталі «Систему інформування про стан навколишнього природного 
середовища». На жаль, оновлення інформації на ньому припинилося у першій половині 
2011 року. Станом на початок 2012 року на карті сайту ОДА взагалі відсутній розділ інфор-
мації про стан довкілля33.

За останні роки помітно пригасла суспільна дискусія про необхідність створення в Ук-
раїні громадського телебачення та радіомовлення. Тоді як ні для кого не секрет, що саме 
електронні медіа у наш час найбільш активно формують суспільне мислення та поведінку. 
Доводиться констатувати, що з наскрізь комерціалізованого електронного ефіру практично 
витіснені інформаційні, виховні, навчальні програми, покликані формувати екологічний 
світогляд, пропагувати принципи життя у злагоді з природою. 

Натомість чи не на кожному з комерційних теле- та радіоканалів стирчать «мідасові 
вуха» українських олігархів — пропонується викривлена їм на догоду картина природи, 
суспільства, людського в людині. Все більш нав’язливо поширюються стереотипи політич-
ного інтриганства, насильства, розпусти, бездумного споживацтва, погляд на світ, як на 
необмежений набір матеріальних благ, які людині належить вилучати для максимального 
задоволення власних примх. Найбільш вільним та динамічним у такій ситуації залишається 
інтернет-простір. Але доступ до нього все ще недостатній — особливо для незаможних лю-
дей, у провінції — де останнім часом стрімко згортається навіть мережа місцевого кабель-
ного радіомовлення. 

Поза сумнівом, електронні ЗМІ необхідно крок за кроком повертати під контроль гро-
мадянського суспільства. Без них в принципі неможливо реалізувати право доступу до сус-
пільно важливої інформації, у тому числі екологічної. Що в свою чергу ускладнює повно-
цінну реалізацію усіх інших людських прав.

3. реаліЗація Права участі в Прийнятті рішень З Питань, що стосуються довкілля

3.1. громадське обговорення Проекту національного Плану дій з охорони довкілля

Впродовж січня-лютого 2011 року на виконання ухваленої минулоріч Стратегії де-
ржавної екополітики України34 було запущено громадське обговорення проекту «Націо-
нального плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 
2011–2015 року» (НПД). Проведення громадських консультацій фінансово підтримувалося 
Європейською програмою МФ «Відродження» у форматі чотирьох турів регіональних кон-
сультацій — у Львові, Кіровограді, Сімферополі та Харкові, а також заключного експертно-
го обговорення у Києві. До нього було залучено представників 129 організацій.

31 Лист ЕГО «Зелений Світ» № 10–09 від 16 вересня 2011 р. на ім’я Голови Держагентства лісових ре-
сурсів України Сівця В.М.

32 Відповідь Державного агентства лісових ресурсів України на листа ЕГО «Зелений Світ» від 28.09.2011 року 
№ 11-34/5615 — 11 за підписом Заступника Голови Шишова І.О.

33 http://www.zoda.gov.ua/sitemap
34 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2818-17
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На початку року деякими організаціями цілком позитивно оцінювалися підсумки кон-
сультацій по НПД35. Хоча ще на першому етапі погоджень стало очевидним намагання 
чиновників Мінприроди нівелювати зміст пропозицій НДО стосовно гарантій дотримання 
права доступу до інформації та громадської участі у прийнятті рішень, котрі базуються на 
стандартах Оргуської конвенції. Лукава імітація владою громадянського діалогу ані в кого 
не викликала сумніву вже у травні 2011-го — після того, як по тексту НПД пройшлися руки 
цензорів з Кабміну. Уряд радикально змінив структуру документа та вилучив з обговореного 
громадськістю проекту низку ключових пунктів. Ще частину положень НПД було відреда-
говано зі зміною змісту та свідомим спотворенням планованих результатів впровадження.36 
Саме у такому вихолощеному вигляді Кабмін й ухвалив НПД.37 

Впродовж року тривала активність Мінприроди у напрямку отримання від Євросоюзу 
15-мільйярдного траншу на підтримку реалізації Стратегії державної екополітики.38 Нато-
мість станом на початок 2012 року вже можна вести мову про недотримання термінів ви-
конання НПД. 

3.2. оцінка Порушень екологічних Прав Форумом Правозахисних організацій 

16 червня у Києві відбувся 5-й Форум громадських правозахисних організацій. Кон-
сенсусом 120 учасників Форуму було схвалено Маніфест правозахисників України «Гро-
мадськість проти безправ’я»39. У окремому його розділі вперше йдеться про порушення 
екологічних прав.

Учасники Форуму констатували, що значна частина території України перебуває в кри-
тичному екологічному стані. Основними причинами поглиблення екологічної кризи є про-
гресуюча «деекологізація» політики та суспільної свідомості загалом. Влада все частіше 
демонструє неспроможність спонукати власників підприємств до відповідальних дій за при-
нципом «забруднювач сплачує». Тож мільярдні прибутки олігархів, нажиті надмірною екс-
плуатацією природних ресурсів, обертаються величезними обсягами відходів, забрудненням 
та виснаженням природного довкілля. 

Щонайперше, стурбованість викликають масштабні порушення ст. 13 Конституції, за 
якою земля та інші природні ресурси є об’єктами права власності українського народу. На 
практиці ж відбувається відчуження від національних багатств їхніх справжніх власників — 
громадян. Триває розкрадання земель — основного національного багатства, територіальні 
громади відсторонюються від розпорядження природними ресурсами. 

Україна, яка 25 років тому постраждала від безпрецедентної техногенної катастрофи, 
досі не зробила належних висновків з аварій на АЕС у Чорнобилі та Фукусімі. Влада вперто 
відмовляється переглянути Енергетичну стратегію, якою передбачено будівництво 22 ядер-
них реакторів.

Правозахисники переконані, що питання охорони довкілля та сталого розвитку варто 
розглядати як один із головних пріоритетів євроінтеграції України. Натомість президентська 
Програма економічних реформ орієнтується переважно на досягнення економічних цілей, 
однаковою мірою залишаючи на маргінесі: соціальні, природні чинники, права громадян. 
Відтак, не доводиться дивуватися тому, що Україну вкотре визнано країною, що система-
тично порушує положення Оргуської конвенції.

35 http://www.mama-86.org.ua/index.php/uk/ecologization/ecointegration-news/246-round-table-nap.html
36 В секретаріаті КМУ переписали НПД, http://www.mama-86.org.ua/index.php/uk/ecologization/ecointe-

gration-news/263-neap.html
37 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80/page3
38 http://menr.gov.ua/content/article/8638
39 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1309335837
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Учасники Форуму звернулися до влади з вимогою кардинально змінити ситуацію 
у сфері дотримання екологічних прав. Відповідно до Оргуської конвенції усі ключові рі-
шення з питань державної екополітики та використання природних ресурсів повинні при-
йматися з урахуванням позиції громадськості. 

3.3. громадська оцінка Позиції україни на Переговорах оон зі зміни клімату

Напередодні Конференції сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату у Дурбані 
(ПАР), яка тривала 28 листопада — 9 грудня українські природоохоронні організації звер-
нулися до Мінприроди з пропозицією переглянути офіційну позицію України на пост-
Кіотський період. Екологісти у черговий раз закликали оголосити мету зі стабілізації ви-
кидів парникових газів на рівні 2008 року або, мовою Кіотського протоколу, взяти цілком 
реалістичну мету зі скорочення викидів парникових газів на 55% від рівня 1990 року до 
2020 з подальшим їх зниженням40. Однак Мінприроди залишилося незворушним у питанні 
про внесок України у справу протидії змінам клімату. Влада продовжує гру в імітацію «ско-
рочення», котре насправді означає абсолютне зростання викидів з року в рік, викликане 
незмінною ресурсовитратністю національної економіки41.

Попри певний позитивний результат конференції в Дурбані вона засвідчила доміну-
вання у переговорному процесі егоїстичних інтересів країн-учасниць, їхню неспроможність 
досягати компромісу та об’єднати зусилля перед загрозами зміни клімату.42 Поки що від-
повідальне ставлення до проблем ЗК демонструють лише ЄС та Норвегія.

Україна у цій ситуації демонструє намагання всидіти на двох стільцях: з одного боку отри-
мувати зиск від повного переносу з минулого століття квот та користати з механізмів Кіотсь-
кого протоколу, з іншого — не брати на себе зобов’язань по реальному скороченню викидів.

3.4. громадянські Протести Проти зниЩення рекреаційних зелених зон харкова

Практично впродовж цілого року тривали протести мешканців Харкова проти нищення 
рекреаційних зелених зон міста. Адже до горезвісного проекту прокладання автодороги че-
рез міський парк імені Горького додалися інші: будівництво президентської резиденції у то-
му ж парку, масштабні вирубки зелених насаджень у процесі підготовки інфраструктури до 
чемпіонату «Євро-2012», захоплення гаю «Берізки» у мікрорайоні «П’ятихатки».43 У листо-
паді екологічна група «Печеніги» розпочала збір підписів під зверненням до організаторів та 
спонсорів «Євро-2012», у якому пропонується врахувати негативний досвід Харкова з тим, 
аби підготовка до наступних чемпіонатів не стала причиною знищення довкілля у містах, 
що прийматимуть змагання.44

3.5. марші захисників киЄва

Схоже, що активність харківських захисників довкілля цього року надихнула й киян. 
Впродовж року у столиці було проведено чотири марші на захист Києва, підтримані більш 
ніж десятьма громадськими організаціями45. Протестувальники вимагали не допустити пос-

40 http://climategroup.org.ua/wp-content/uploads/2007/02/Letter-for-Durban_2011.pdf
41 Відповідь Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.12.2011 р. № 25211/10/10-11 на 

звернення Робочої групи НУО із зміни клімату.
42 Офіційний прес-реліз від Секретаріату РК ООН ПЗК англійською, http://unfccc.int/files/press/press_

releases_advisories/application/pdf/pr20111112cop17final.pdf
43 http://maidan.org.ua/static/news/2011/1306092895.html
44 http://pechenegy.org.ua/ru/node/472
45 http://march.org.ua/
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пішного прийняття нового Генплану Києва, який передбачає забудову більше ніж 700 га 
зелених зон та унеможливити забудову київських островів.

3.6. громадянські Протести Проти розробки надр 

у Проектованому регіональному ландшаФтному Парку 

«інгулецький стеП»

В цілинному степу у Дніпропетровській області ТОВ «Граніт Груп» розпочало розробку 
родовища граніту. Роботи розпочато без позитивного висновку державної екологічної експер-
тизи, хоча її проведення для гірничих підприємств є обов’язковим. Не було також проведено 
у відповідності до національного законодавства громадських слухань. Протизаконні дії влас-
ників «Граніт Груп» та бездіяльність правоохоронних органів викликали хвилю протестів гро-
мадськості46. Десятки селян лягали під бульдозери, намагаючись зупинити нищення природи.47

3.7. громадянський сПротив розробці родовиЩа гіПсів у с. ПилиПче. 

Впродовж кількох років триває конфлікт між громадою села Пилипче Борщівського 
району Тернопільської обл. та приватним підприємством «Скала-Інтер». Згадану фірму 
пов’язують з ВАТ «Подільський цемент», яке нині належить іноземному капіталу.48 З чис-
ленними порушеннями законодавства «Скалі-Інтеру» вдалося отримати дозвільні докумен-
ти та земельну ділянку сільськогосподарського призначення для розробки надр на території 
села. При здійсненні державних експертиз, висновки яких рясніють багатьма недоречно-
стями, не було проведено консультацій з громадськістю, що спровокувало додаткову напру-
гу між сторонами, яка влітку 2011 року вилилася у фізичне протистояння49. В ситуації коли 
Пилипченська сільрада впродовж кількох років відмовляла у рішенні про зміну цільового 
призначення та передачу земель під розробку родовища, Господарський суд у протизакон-
ний спосіб узурпував її повноваження та розпорядився землями сільської громади замість 
неї.50 Нині оскаржується відмова «Скали-Інтера» надати для ознайомлення оцінку впливу 
проекту на навколишнє природне середовище, підтримана судами двох інстанцій51.

Конфлікт у Пилипчому є яскравою ілюстрацією українських реалій у сфері користу-
вання природними ресурсами з усіма характерними компонентами, як то: правове свавіл-
ля, вседозволеність капіталу, сервільність влади, безправ’я громадян…

3.8. громадянські Протести Проти автоПерегонів на заПовідних територіях

Значний медійний резонанс здійнявся влітку довкола проведення джипінг-турів через 
заповідні території. У липні команда джиперів, серед яких син президента Януковича, пла-
нувала провести перегони «UkraineTrophy2011» на 200 важких позашляховиках через землі 
Поліського та Рівненського заповідників, Шацького національного парку52. Лише завдяки 

46 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1318234468
47 «Селяни зберігають степ, лягаючи під екскаватори», http://maidan.org.ua/static/news/2011/1312465986.html
48 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB% D1%8C%D1%81%D1%8C%D

0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
49 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1312524546
50 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4024934
51 Касаційна скарга Степаненка О.М. у Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримі-

нальних справ на ухвалу Апеляційного суду Тернопільської області від 06.12.11 р. у справі № 22-ц-1714 
та на рішення Борщівського районного суду від 26.10.11 р. у справі № 2-607/11 на предмет їхнього ска-
сування.

52 http://www.pravda.com.ua/news/2011/06/24/6327209/
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численним громадянським протестам, координатором яких виступав Національний еко-
центр України, вдалося частково змінити маршрут перегонів53. Але вже у серпні джипери 
отримали сатисфакцію від паплюження природних лісових ландшафтів на територіях про-
ектованого парку «Бережанське Опілля». Керівництво управління лісового господарства та 
Бережанського держлісгоспу не наважилося відмовити у задоволенні компанії джиперів, 
підтриманої владою на високому рівні. 

4. реаліЗація Права на достуП до Правосуддя З Питань,  

що стосуються довкілля

Як і минулоріч, поодинокі прецеденти успішного захисту екологічних прав в суді ство-
рювалися переважно громадянами та громадськими організаціями. 

Європейський суд з прав людини у лютому 2011 р. визнав порушення статті 8 Європей-
ської конвенції щодо права на захист приватного та сімейного життя у справі 11 громадян 
з родин Дубецьких, Найда, Ваків та Гаврилюк проти України. Люди, що мешкають на хуторі 
Вільшина Сокальського району на Львівщині, по сусідству з вугільною шахтою, териконом 
та заводом по переробці вугілля, продовж 18 років зазнавали негативного впливу гірничих 
підприємств на довкілля: забруднення повітря, землі, ґрунтових вод, просідання земної по-
верхні, руйнування будівель. Влада за весь цей час не спромоглася переселити їх у безпечне 
місце, не зважаючи на рішення судів. Європейський суд встановив відсутність адекватних 
державних заходів у вирішенні екологічних проблем та присудив заявникам 65 тисяч євро 
компенсації. Справа підтримувалася адвокатом Я. Остапик зі Львова54.

Європейський суд 21 липня визнав порушення Україною прав Наталії Грімковської, 
що мешкає у місті Краснодоні на Луганщині — у житловому кварталі, через який місцева 
влада проклала магістраль з інтенсивним рухом вантажного транспорту. Судді в Страсбурзі 
не взяли до уваги докази пані Грімковської, котрі свідчили, що саме автомагістраль спри-
чинила хвороби членів її родини та тріщини на її будинку. Втім, кумулятивний ефект шуму, 
вібрації, забруднення повітря й ґрунту мав негативний вплив на родинне життя позивачки. 
Відтак суд одноголосно постановив, що Україна порушила Статтю 8 Конвенції та зобов’язав 
сплатити пані Грімковській в якості моральної компенсації 10 тисяч євро.55

Київський еколого-культурний Центр і «Екоправо-Київ» виграли в Окружному адмі-
ністративному суді Києва (13.01.2011 р.) та Київському апеляційному адміністративному суді 
(10.03.2011 р.) справу на захист заповідника «Розточчя». Суд зобов’язав Міносвіти скасувати 
його наказ, яким передбачалося «закриття природного заповідника «Розточчя», як юридич-
ної особи».56 Парадоксально, але горезвісний міністерський наказ був підписаний саме у той 
час, коли ЮНЕСКО остаточно схвалило рішення про створення транскордонного українсько-
польського біосферного резервату «Розточчя», частиною якого є український заповідник.

У жовтні 2011 року Окружний адмінсуд м. Києва ухвалив рішення за позовом МБО 
«Екологія-Право-Людина» до Мінприроди про визнання протиправною бездіяльності 
міністерства, яка полягала у неоприлюдненні висновків державної екологічної експертизи 
на його офіційному веб-сайті. Суд зобов’язав міністерство протягом 2 місяців розмістити на 

53 http://www.necu.org.ua/wp-content/uploads/lystsponsoram-jyping-1106.doc
54 Dubetska v. Ukraine, № 30499/03, http://hr-lawyers.org/index.php?id=1303385169
55 Grimkovskaya v. Ukraine, № 38182/03, http://hr-lawyers.org/index.php?id=1321877343 http://cmiskp.echr.coe.

int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=888491&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=
F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

56 http://ecoethics.ru/kievskiy-ekologo-kulturnyiy-tsentr-i-ekopravo-kiev-vyiigrali-vtoroy-sud-v-zaschitu-za-
povednika-rostoche/
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сайті 1293 висновки, видані протягом 2009—2011 років57. Цей час вичерпався, але станом на 
січень 2012 року, як і минулоріч, на сайті Мінприроди можна віднайти … лише 6 висновків 
державних експертиз, датованих 2006—2009 роками58.

5. оцінка стану дотримання міЖнародних Природоохоронних конвенцій

2011-й став для України «судним роком» — через визнання недотримання нею трьох 
найважливіших міжнародних угод у сфері охорони довкілля: Оргуської конвенції, Конвенції 
Еспоо та Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

5.1. конвенція Єек оон Про достуП до інФормації, 

участь громадськості в Процесі Прийняття рішень та достуП до Правосуддя з Питань, 

Що стосуються довкілля (оргуська конвенція)

У червні 2011 року минуло 12 років від моменту ратифікації Оргуської конвенції, коли 
вона стала частиною національного законодавства. Як відомо, попередніми нарадами сторін 
конвенції Україна визнавалася країною, що систематично не дотримується її положень59. 
Громадськість також не раз критично оцінювала дії влади, котра, по суті, самоусунулася від 
виконання зобов’язань за конвенцією60. 

Четвертою Нарадою сторін Оргуської конвенції (Кишинів, липень 2011 року) зроблено 
висновок, що Україна все ще не дотримується Конвенції. Учасники Наради відзначили із 
жалем дуже повільний прогрес України в реалізації рішень попередніх нарад та висловили 
повторне застереження її Урядові61. Нарада сторін звернулася до Комітету із дотримання 
Оргуської конвенції з пропозицією: якщо Україною не буде виконано попередніх рішень, 
надати доповідь про це на п’ятій сесії Наради сторін — з метою прийняття рішення про 
призупинення для України особливих прав і привілеїв, наданих відповідно до Конвенції. 
Досі таких санкцій не було застосовано до жодної з країн, що ратифікували Конвенцію. 

І хоча у дні роботи Четвертої Наради сторін Оргуської конвенції Кабінет Міністрів 
України прийняв Постанову № 771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості 
до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля», 
авторитетні громадські організації, як, наприклад, МБФ «Екологія. Право. Людина» піддали 
його жорсткій критиці62. Справа у тому, що у процесі погодження Урядом проекту Порядку, 
який розроблявся із залученням національних й іноземних експертів у сфері екологічного 
права, до його тексту було внесено радикальні зміни. Сфера дії Порядку звузилася до одного 
рішення (висновку державної екологічної експертизи), а сам послідовний і виважений доку-
мент втратив будь-яку свою логіку.

Як наслідок, в грудні 2011 року Уряд було номіновано на отримання щорічної анти-
премії за брутальні порушення прав людини «Будяк року», що запроваджена Українською 
Гельсінською Спілкою з прав людини (УГСПЛ). Вперше — за порушення екологічних прав. 

57 http://epl.org.ua/fileadmin/user_upload/dodatky_do_anonsiv/%D1%80%D1%96%D1%88_%D0%92% 
D0%95%D0%95.pdf

58 http://www.menr.gov.ua/content/article/6037
59 http://www.unece.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/DAM/env/pp/mop3/ODS/ece_

mp_pp_2008_2_add_14_r_Ukraine.pdf&t=1322732135&hash=357c5ecde70d7c886a349285d1da09c582d492de
60 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1298361303
61 http://www.unece.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=f ileadmin/DAM/env/pp/mop4/

Documents/Post_Session/ece.mp.pp.2011.2.Add.1-as_submitted_adv.pdf&t=1322720553&hash=2b48b05653a
1141794aa5c30a60495841cac8e0e

62 http://epl.org.ua/novini/anons/browse/1/backPid/393/article/4274/
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ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

У заявці на отримання Антипремії зазначалось, що Кабмін, як вищий орган у системі вико-
навчої влади, відповідальний за забезпечення прав і свобод людини і громадянина, не забез-
печив належного виконання положень Оргуської конвенції, що визнано трьома Нарадами 
сторін. Кабмін не створив належних правових та інституційних механізмів впровадження 
Конвенції, переклавши відповідальність за це на інституційно слабке Мінприроди. Уряд та 
Мінприроди з року в рік приховують від української громадськості невтішні висновки між-
народних організацій стосовно виконання Україною Оргуської конвенції63. Більш докладно 
про «Будяк року» можна довідатися на інтернет-сторінці УГСПЛ.64

5.2. рамкова конвенція оон Про зміну клімату

Не кращою є ситуація з виконанням Україною зобов’язань, узятих на себе при ратифікації 
Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату (РК ООН ПЗК). Так, 12 жовтня 2011 року 
Комітет з нагляду за дотриманням вимог Кіотського протоколу до РК ООН ПЗК прийняв 
рішення призупинити дію гнучких механізмів Кіотського протоколу для України65. Рішення 
комітету стосується як торгівлі квотами на викиди, так і механізму спільного впровадження. 
Причиною такого рішення стала невідповідність кадастру викидів парникових газів України 
міжнародним вимогам. За висновком експертів система обліку викидів та поглинання парни-
кових газів в Україні не є достатньо прозорою, послідовною, повною та точною. Серед ос-
новних зауважень до українського кадастру були: відсутність енергетичного балансу України, 
непрозора система обліку лісів, конфіденційність даних по багатьом промисловим процесам.

5.3. конвенція Про оцінку вПливу на довкілля 

у транскордонному контексті (конвенція есПоо)

20-23 червня 2011 р. у Женеві відбулась П’ята сесія Наради сторін Конвенції Еспоо. 
Вперше в історії конвенції Україні було оголошене попередження, як країні-порушниці. 
Сесія дала старт міжнародним процедурам в рамках Конвенції щодо проектів добудови 
3–4 блоків Хмельницької АЕС, адже згідно з Конвенцією будівництво нових реакторів пот-
ребує проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами на основі оцінки впливу 
на довкілля. Міжнародні наглядові органи дійшли висновку, що порушення Конвенції Ук-
раїною нині пов’язані із законодавчими проблемами. Закон «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», що радикально звузив перелік підстав для проведення екологічної експер-
тизи, поставив під сумнів спроможність України проводити транскордонну оцінку впливу 
на довкілля проектів, що реалізовуються на її території66.

6. Законодавчі новації, що ЗагроЖують Порушенням екологічних Прав

Впродовж останнього року Кабінет міністрів України реалізував кілька законодавчих 
ініціатив, що загрожують екологічним правам, зокрема, права участі у прийнятті рішень 
з питань довкілля та права на компенсацію екологічної шкоди.

У першу чергу серед них варто назвати закони «Про регулювання містобудівної діяльності» 
та «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». 

Законом «Про регулювання містобудівної діяльності» звужено права громадян щодо 
участі в обговоренні рішень при плануванні і забудові території. Цим порушено конститу-
ційні гарантії щодо недопущення при прийнятті нових законів звуження змісту та обсягу 

63 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1322746870
64 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1318499595
65 http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/enf15/templ/play.php?id_kongresssession=4055
66 http://www.enpi.org.ua/novina/article/konvencija-espo-sudnii-den-dlja-ukrajini/
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XIX. ЕКоЛогІЧнІ ПрАВА

існуючих прав і свобод. Цим законом також значно звужено сферу підстав для проведення 
екологічної експертизи містобудівної документації, що стало черговим кроком у процесі 
послідовного руйнування в Україні інституту державної екологічної експертизи. Нарешті, 
Закон не передбачає достатньої відповідальності за негативні наслідки,спричинені допуще-
ними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі, експертизі проектів та 
будівництві об’єктів містобудування67.

З внесенням змін до закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» призупинено 
положення низки статей закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», чим порушено право на компенсацію за шкоду, 
заподіяну здоров’ю внаслідок екологічного лиха у законодавчо визначеному обсязі68.

Нарешті Кабмін прийняв постанову, якою доручив Мінприроди розробити проект за-
кону «Про визнання таким, що втратив чинність, закону «Про Загальнодержавну програ-
му формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки»69. Рішення 
про закриття Програми свідчить про прикру непрофесійність керівництва КМУ, котре не-
спроможне зрозуміти ані її важливості для збереження природної спадщини, ані наслідків 
свого рішення для здоров’я й благополуччя нинішнього та майбутнього поколінь. Таке рі-
шення КМУ — це посягання на знищення останніх природних оаз в Україні. Лише завдяки 
численним протестам громадськості, реагуванню парламентського комітету та Президента 
одіозний пункт було виключено з постанови. 

7. висновки та рекомендації

1. Президенту України — ухвалити указ «Про невідкладні заходи щодо підвищення 
пріоритетності екологічної політики». 

2. Кабінету Міністрів — розробити проект Стратегії інтеграції положень Оргуської кон-
венції до національного законодавства. 

3. Кабінету Міністрів — створити «Міжвідомчу робочу групу (МРГ) із забезпечення 
впровадження положень Оргуської конвенції в Україні», призначити її головою одного з ві-
це-прем’єрів. 

4. Кабінету Міністрів, Міністерству юстиції, Мінприроди — розробити законопроекти 
про внесення змін до Земельного, Лісового та Водного кодексів України у напрямку відоб-
раження у них положень міжнародних природоохоронних конвенцій, принципів сталого 
розвитку та інтегрального управління природними ресурсами. 

5. Кабінету Міністрів, Міністерству юстиції, Мінприроди — розробити законопроекти: 
про внесення змін до законів «Про екологічну експертизу», «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», які реабілітують поняття екологічної експертизи та оцінки впливу на навко-
лишнє природне середовище, інформування та участі громадян у цій діяльності. 

6. Кабінету Міністрів, Міністерству юстиції, Мінприроди — розробити проект закону 
«Про громадське телебачення та радіомовлення»

7. Мінприроди — розробити та оприлюднити «Національні доповіді про стан навко-
лишнього природного середовища України» за 2008–2011 роки.

8. Кабінету Міністрів — прийняти Постанову про порядок доступу до екологічної ін-
формації. 

9. Кабінету Міністрів — доопрацювати та затвердити Стратегію та Національний план 
дій з розвитку освіти для сталого розвитку.

67 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3038-17
68 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=796-12
69 Постанова Кабінету міністрів України від 22 червня 2011 р. № 704 «Про скорочення кількості та укруп-

нення державних цільових програм»
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XX. ПРАВА ЖІНОК:  
ЧИ ПОМІЧАЄ СУСПІЛЬСТВО ЇХ ПОРУШЕННЯ?1

1. соціально-Політичний контекст

В 2011 р. продовжувався розвиток негативних тенденцій, які сформувалися в попе-
редньому році. Мова йде, зокрема, про збільшення кількості дискримінаційних виявів по 
відношенню до жінок, невиконання з боку Уряду навіть і тих невеликих обов’язків, взятих 
на себе, відсутність механізмів захисту від ґендерної дискримінації. Загрозливою є заборона 
в судовому порядку, всупереч діючій Конституції, мирних зібрань громадян, які відстоюють 
свої права. Відбувається тотальний контроль за усіма учасниками будь-яких мирних акцій, 
в т. ч. відео фіксування облич усіх учасників мирних акцій працівниками міліції, з чим вже 
зіштовхнулися активістки організацій під час мирних акцій та пікетів.

Внесений до Верховної Ради законопроект щодо діяльності громадських організацій 
передбачає заборону фінансування від міжнародних донорів, що повністю унеможливить 
діяльність українських жіночих організацій та організацій ґендерного напрямку.

Серйозною проблемою комунікації з органами державної влади є відсутність реагуван-
ня з їх боку на листи та звернення, всупереч законам України «Про доступ до публічної 
інформації» та «Про звернення громадян». Наприклад, на більшу кількість направлених 
Центром «Ла Страда — Україна» листів та звернень не було отримано відповіді.

В 2011 р. прояви дискримінації по відношенню до жінок із сфери вербальної та полі-
тичної почали переходити у сферу законодавчу. Занепокоєння викликає той факт, що саме 
Міністерство соціальної політики, що є уповноваженим органом державної влади у сфері 
впровадження ґендерної політики, виступає ініціатором законодавчих ініціатив, які сприя-
ють погіршенню ситуації жінок. 

2. міЖнародний контекст

Міжнародний контекст був також неоднозначним. З травня по листопад 2011 р. Україна 
головувала в Комітеті Міністрів Ради Європи. Основними темами головування були обрані 
захист прав дитини та права жінок. В травні в Києві буда проведена Міжнародна конфе-
ренція із захисту прав дітей. Наприкінці жовтня — Міжнародна конференція із розвитку 
інституційних механізмів впровадження ґендерної рівності. Обидві конференції відрізня-
лися непрозорою підготовкою з боку Уряду, високим рівнем учасників з інших держав та 
міжнародних організацій, і (особливо друга) формалізмом.

1 Розділ підготовлений К. Левченко — Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда — Україна», 
Олена Суслова — Інформаційно-консультаційний жіночий центр.
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7 листопада 2011 року Україна підписала Конвенцію Ради Європи по боротьбі із на-
сильством щодо жінок та домашнім насильством2.

23 червня 2011 р. в Парламентській Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі під час засідан-
ня Комітету із рівних можливостей жінок і чоловіків ПАРЄ відбулися спеціальні слухання, 
присвячені стану дотримання прав жінок в Україні, що стало практичним виявом занепо-
коєння забезпеченням прав жінок з боку Української держави. 

Вперше, за всі роки здійснення моніторингу виконання Україною зобов’язань, взятих 
державою при вступі до Ради Європи, який здійснюється моніторинговою групою Парла-
ментської Асамблеї Ради Європи, в 2011 р. були включені питання прав жінок та ґендерної 
рівності, що також є свідченням погіршення ситуації в цій сфері.

У 2010 р. Україна прозвітувала про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 
дискримінації жінок (шоста та сьома об’єднана доповідь), отримала Заключні зауваження, 
яка має виконувати, інформацію про що має подаватися частково в 2012 р., а повністю — 
в наступній доповіді в 2014 р. Водночас аналіз динаміки соціальних процесів та державної 
політики в 2011 р. спонукає до здебільшого песимістичних висновків щодо дотримання 
української державою взятих на себе зобов’язань3.

3. руйнування інституційних механіЗмів

Найбільшою проблемою 2011 р. було руйнування внаслідок адміністративної реформи 
інституційного механізму впровадження ґендерної рівності та захисту прав жінок. Указом 
Президента 9 грудня 2010 р. ліквідоване Міністерство України у справах сім’ї, молоді та 
спорту, яке було уповноваженим органом центральної виконавчої влади у зазначених сфе-
рах. Указами Президента від 6 квітня 2011 р. були затверджені положення про центральні ор-
гани виконавчої влади і функції ліквідованого Міністерства частково передані Міністерству 
соціальної політики. Але лише з 1-го листопада 2011 р. в Міністерстві соціальної політики 
України почав діяти Департамент сімейної політики, який замінив Департамент сімейної та 
ґендерної політики. Як видно з нової назви, ґендерні питання не є провідними для ново-
створеного департаменту, і ґендерна проблематика обмежується сімейними питаннями, що 
значно звужує розуміння ґендерної проблематики. Як наслідок — протягом 2011 р. не була 
затверджена Державна програма сприяння впровадженню ґендерної рівності та Державна 
програма підтримки сім’ї на 2011-2015 рр., розроблені ще в 2010 р. 

Відсутність чіткої владної вертикалі у цій сфері негативно відбивалася на діяльності 
державних структур на місцевому рівні та органів місцевого самоврядування, призводить 
до їх мінімізації. Існує серйозна загроза втрати матеріальної бази (регіональні ґендерні ре-
сурсні центри) та людського потенціалу (службовці, які відповідальні за ґендерну політику 
на місцях, підготовлені ґендерні експерти для роботи на регіональному рівні) у зв’язку 
з адміністративною реформою. На сьогодні, за інформацією з місцевих органів виконав-
чої влади, відділи, відповідальні за реалізацію Закону «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей» отримують вказівки з трьох різних центральних органів виконавчої влади 
— Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти, молоді та спорту і Державної 
служби молоді та спорту України. Більшість діяльності впроваджувалась міжнародними та 
громадськими організаціями та за їх ініціативами.

2 25 листопада 2011 року, першою, серед 17 країн, що підписали цю Конвенцію, ратифікувала Туреччина. 
3 При підготовці розділи використані матеріали учасників Ґендерної стратегічної платформи — нефор-

мального об’єднання експертів в галузі прав жінок та гендерних питань: В. Бондаровської, Т. Ісаєвої, 
Л. Колос, Н. Костюк, Е. Ламах, Л. Магдюк, К. Левченко, Л. Нечипоренко, М. Руденко, А. Савенок, 
О. Савенка, О. Семіколенової, М. Скорик, Я. Сорокопуд, Ю. Стребкової, О. Суслової та інші.
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Окрім руйнування інституційного механізму, в 2011 р. було чимало демонструвань не-
логічних управлінських рішень в цій сфері. Наприклад, доручення розробити Державну 
програму підтримки сім’ї4 було надане 7 грудня 2011 р. під час засідання Уряду ні Мініс-
терству соціальної політики, де є Департамент сімейної політики, а Міністерству освіти, 
науки, молоді та спорту.

2011 р. ознаменувався подальшою бездіяльністю радника Прем’єр-міністра України 
з ґендерних питань. Запровадження такої посади в 2010 є саме по собі позитивним кро-
ком, однак в умовах, коли радниця не має можливості обговорювати питання з керівником 
та працювати з його командою для втілення ґендерної політики, існування такої посади 
є суто формальним, позбавленим реального змісту і лише вводить в оману українську та 
міжнародну громадськість. Положення про Радника з ґендерних питань відсутнє. Протягом 
2011 р. на чисельні запити представників громадських організацій Радник не представила 
ніякої інформації про свою діяльність. Не було публічних виступів або подань радника на 
чисельні факти порушення прав жінок, окрім єдиного інтерв’ю для радіо «Німецька хвиля», 
що не дозволяє сприймати цю посаду як вияв інституалізації політики ґендерної рівності.

Внесення на розгляд громадськості проекту Указу Президента України «Про Стратегію 
боротьби з дискримінацією в Україні» внесло додаткові непорозуміння внаслідок того, що 
її запровадження мало повністю змінити інституційний механізм, зруйнувавши існуючий 
без помітного підвищення його ефективності в цілому. Окрім того, в проекті Стратегії не 
приділяється необхідна увага питанню подолання ґендерної дискримінації.

4. Проекти Змін Законодавства: на шляху до Просування гендерної рівності

07 грудня 2011 р. Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, національ-
них меншин та міжнаціональних відносин було розглянуто проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у сфері праці)», реєстр. № 8487 від 12.05.2011 р. У проекті пропонується 
доповнити низку законодавчих актів України положеннями щодо забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків. Зокрема, закони, що регламентують вибори народних 
депутатів України, вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів, доповнити положеннями про забезпечення 
представництва в кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок так і чоловіків на рівні не 
менше 2 осіб однієї статі. В Законі України «Про забезпечення рівних прав та рівних мож-
ливостей жінок і чоловіків» дати визначення нових термінів «пряма форма дискримінації», 
«непряма форма дискримінації», «системна дискримінація», «сексизм» тощо.

При загальній позитивній оцінці, законопроект викликає критичні зауваження. Зокре-
ма, окремі закони, до яких пропонуються зміни, прийняті в новій редакції (про державну 
службу, про вибори народних депутатів України, підготовлений до другого читання проект 
Трудового кодексу України, в якому передбачено антидискримінаційні положення). Зако-
нопроект направлений на доопрацювання в Комітет. Разом з тим, оскільки, національне 
законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків потре-
бує подальшого розвитку і вдосконалення, при в Комітеті ВР з питань прав людини, націо-
нальних меншин та міжнаціональних відносин створена Робоча Група по вдосконаленню 
та розвитку законодавства у сфері ґендерних відносин. Група має відкритий склад і має 

4 «Вступне слово Прем’єр-міністра Миколи Азарова на засіданні Кабінету Міністрів України 7 груд-
ня 2011 року.» Урядовий портал ; «Очевидно, что главное условие реализации наших планов — это 
стабильное, точнее, ускоренное развитие экономики. Прежде всего, я ставлю Министерству образо-
вания, науки, молодежи и спорта задание разработать новую Государственную программу поддержки 
семьи до 2015 года. Кстати, предыдущая программа завершилось еще в 2010 году. И министру не надо 
было ждать указания от премьер-министра, чтобы инициировать новую», — сказал он. www.liga.net 

–
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розпочати роботу із розробки оновленої версії Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків».

5. Проекти Змін Законодавства: на шляху до ЗаПеречення гендерної рівності

Всупереч статті 4 Конвенції ООН про ліквідацію всі форм дискримінації щодо жінок 
в законодавстві України відсутні плани чи окремі тимчасові спеціальні заходи.

Найбільша кількість дискримінаційних проектів нормативно-правових актів на сьогодні 
виходить з глибин Міністерства соціальної політики (без будь-яких консультацій із громад-
ськістю чи обговорень). Як наступ на права жінок можна розглядати законопроект 9516, 
поданий Кабінетом Міністрів України, яким вносяться зміни до Закону України «Про дер-
жавну допомогу сім’ям з дітьми»5. Як зухвало зазначається в пояснювальній записці до 
законопроекту, «проект акта розроблено на виконання заходів щодо виконання Програми 
економічних реформ на 2010–2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна еко-
номіка, ефективна держава» стосовно уніфікації підходів до надання всіх видів соціальної 
допомоги на принципах адресності та урахування доходів» Його мета — впровадження єди-
них підходів щодо надання різних видів соціальної допомоги з урахуванням рівня доходів 
сімей. Ним пропонується «обмежити право отримання допомоги на дитину одиноким ма-
терям для осіб, у яких середньомісячний сукупний дохід сім’ї перевищує величину, що 
розраховується як сума встановлених на час звернення відповідних прожиткових мінімумів 
для кожної дитини та середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, 
що склалася в Україні в місяці, що передує періоду, за який обчислюється сукупний дохід. 
«Статтю 183 доповнити частиною такого змісту: «Допомога на дітей одиноким матерям, 
одиноким усиновлювачам, матері (батьку) в разі смерті одного з батьків не призначаєть-
ся, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї перевищує величину, що розраховується 
як сума встановлених на час звернення відповідних прожиткових мінімумів для кожної 
дитини до 18 років, яка виховується в сім’ї, та для кожного іншого члена сім’ї та дитини, 
яка навчається до 23 років, — середньої заробітної плати, визначеної для працівників, зай-
нятих у галузях економіки, що склалася в Україні в місяці, що передує періоду, за який 
обчислюється сукупний дохід». Цей Закон в разі прийняття має набрати чинності з 1 січня 
2013 року.

Критику з боку громадськості викликають і експерименти Уряду, які спрямовані на 
погіршення становища жінок з дітьми. Так, у грудні 2011 р. Уряд планує провести експери-
мент — запровадити непрямі методи оцінки доходів громадян, які претендують на соціальну 
допомогу. Це передбачає оцінку доходів і витрат з тим, щоб «індивідуально оцінити достаток 
кожної матері». Цей метод вже застосовують у Волинській, Кіровоградській та Чернігівській 
областях. Тепер, як заявив міністр соцполітики С. Тігіпко, експеримент поширять на всю 
країну. Це пояснюють браком коштів у держбюджеті6.

Викликає занепокоєння і законопроект, яким вносяться зміни до Закону України «Про 
захист суспільної моралі», який не стільки захищає дітей від негативного інформаційного 
впливу, скільки обмежує різні права громадян, в т. ч., несе загрозу правам жінок.

5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41918
6 О. Веснянка. Ви отримуєте на дитину 200 гривень допомоги? За вами стежитимуть сусіди — http://

www.dw-world.de/dw/article/0,,15555979,00.html. «Перевірятимуть, зокрема одиноких матерів, інспектори 
управлінь праці і соцзахисту опитуватимуть сусідів про доходи мам-одиначок. Виплати не признача-
тимуть тим жінкам, які мають кондиціонер, сучасний велосипед, скутер, посудомийну машину, хто 
робить ремонт з використанням дорогих будматеріалів. Ще інспектори мають цікавитись співмешкан-
цями таких жінок і квартирантами, породистими тваринами та отриманням грошових переказів».

–
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Оновлений Податковий кодекс негативно вплинув на жінок-підприємниць, які працю-
ють у малому та середньому бізнесі або за контрактом, позбавивши їх та їхні сім’ї доходів. 
Пенсійна реформа шляхом підвищення пенсійного віку жінок, без врахування подвійного 
навантаження, розриву в заробітній платі чоловіків та жінок тощо матиме негативний вплив 
на вразливі категорії жінок.

6. (не)моЖливість оскарЖення фактів дискримінації За оЗнакою статі

В 2011 р. Експертна Рада з питань розгляду скарг на факти дискримінації за ознакою 
статі збиралася лише один раз в квітні 2011 року. Представницями громадських організацій 
було відправлено лист з питаннями щодо відновлення роботи Експертної Ради директору 
Департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики та Міністру соціальної 
політики. Відповіді на кінець року так і не було.

Спроби вирішити питання протидії ґендерній дискримінації у судовому порядку пока-
зали відсутність реальних механізмів та доступу до справедливого суду. Так, за результатами 
розгляду позову «Ла Страда — Україна» до Кабінету Міністрів України та МВС України, 
поданого в порядку адміністративного судочинства, з приводу дискримінаційних для жі-
нок правил вступу до ВНЗ МВС України та ґендерно дискримінаційного експерименту, 
Адміністративний суд м. Києва не виявив фактів дискримінації за ознакою статі. Так само, 
як в 2010 р. суди не побачили ґендерної дискримінації у висловах прем’єр-міністра Украї-
ни М.Азарова. Не маючи можливості захисту на національному рівні, підготовлена перша 
скарга до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Можна також говорити про складнощі ідентифікації порушень прав жінок та ґендерної 
дискримінації. Більшість людей в Україні не усвідомлюють, що таке «ґендерна дискриміна-
ція», «сексуальні домагання» тощо, і що треба робити у разі попадання в подібну ситуацію. 
Законодавство не створює достатніх умов для судових позовів, а не чисельна судова практи-
ка показує ще і упередження суддів в розгляді подібних справ. Відсутність принципу пере-
несення тягаря доведення на відповідача у подібних справах зменшує імовірність успішного 
вирішення таких питань в судах.

Водночас, тренінги із захисту прав жінок та протидії ґендерній дискримінації, ор-
ганізовані та проведені УГСПЛ в 2011 р., показали дуже низький рівень зацікавленості 
в цій проблематиці серед громадських організацій правозахисного спрямування. Таким 
чином, не дивлячись на здійсненні зусилля, включення ґендерної проблематики в поря-
док денний правозахисних організацій відбувається дуже повільно, або не відбувається 
зовсім.

7. сексиЗм в інформаційному та медійному Просторі

В 2011 р. з’являлися нові сексистські висловлювання керівників держави. Виступаючи 
під час Форуму в Давосі, Президент України запросив європейців в Україну, додавши, що 
на Україну треба «подивитися власними очима» у той час, «коли почнуть квітнути кашта-
ни в Києві і у містах українських почнуть роздягатися жінки»7. В не менш сексистському 
дусі пролунали «виправдовування» голови фракції Партії Регіонів в Верховній Раді України 
О.Єфремова: «Мені як чоловіку приємно, що весною у нас розквітає природа і (приємно) 

7 Андрій Лавренюк Янукович у Давосі запросив інвесторів в Україну, коли роздягнуться жінки http://
www.unian.net/ukr/news/news-418652.html
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дивитися на наших жінок. Для того, щоб зрозуміти цей гумор, необхідно жити в Україні», — 
сказав він»8.

У 2011 р. спостерігалася тенденція зростання проявів сексизму в рекламі та ЗМІ. На 
цьому фоні наглядною була бездіяльність держави та неспроможність захистити жінок від 
порушення їх прав в ґендерно-стереотипних програмах у ЗМІ та поширенні сексистської 
реклами навіть за багаторазових звернень громадських організацій до представників влад-
них структур, представників агенцій та власників програм та реклами. Проблемою є відсут-
ність досвіду успішних судових практик щодо подібних справ.

8. Поява та Поширення фундаменталістських рухів

В 2011 р. реальною стала загроза втручання церкви та її протистояння реалізації де-
ржавної ґендерної політики: пишуться листи до центральних органів виконавчої влади, по-
даються законопроекти щодо визнання цієї політики шкідливою для традицій українського 
суспільства, видаються масовими накладами брошури із спотвореною інформацію щодо суті 
ґендерної політики. 

У Верховній Раді з вуст депутатів все частіше звучать гомофобні заклики та пропозиції. 
В 2011 р. була створена Депутатська молитовна група, яка підтримує в т.ч. фундаменталіст-
ські та патріархатні цінності під гаслами захисту «традиційної» родини, що виявилося під 
час Парламентських слухань 21 вересня 2011 р. із проблем сучасної родини в Україні.

9. дискримінація Жінок на ринку Праці

Спостерігається бездіяльність держави та неспроможність захистити жінок від ґен-
дерно-стереотипних ставлень на ринку праці. Продовжується поширення дискримінацій-
них за ознакою статі оголошень про прийняття на роботу, що не знаходить протидії з боку 
держави. Ґендерно-стереотипні ставлення унормовані в інформаційних матеріалах з опису 
професій (ІМОП), які пропонуються усіма державними центрами зайнятості. Роботодавці, 
як у приватному, так і в державному секторах, регулярно підкреслюють бажану стать пра-
цівника в оголошеннях про вакансії та використовують інформацію про сімейні обставини, 
яку вони вимагають під час співбесід, аби відмовити жінкам у роботі. Вимоги щодо віку та 
зовнішності теж стають перепоною, навіть якщо жінки цілковито відповідають посаді за 
своїми професійними якостями.

Українське законодавство забороняє жінкам обіймати певні посади та виконувати пев-
ну роботу. Такі заходи мали на меті захистити жінок від важких та небезпечних умов пра-
ці. Але кількість цих обмежень перевищує прийняті міжнародні норми регулювання праці 
жінок, а визначені українським законодавством інструменти захисту жінок базуються на 
необ’єктивних критеріях, що суперечать принципам ґендерної рівності, справляючи диск-
римінаційний ефект на жінок, знижуючи їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Нехтування у багатьох випадках роботодавцями нормами трудового законодавства щодо 
забезпечення гарантій зайнятості для осіб з сімейними обов’язками, низький рівень 
обізнаності керівників органів управління, підприємств, установ та організацій, ко-
мандирів військових формувань щодо ґендерних питань, відсутність належної правової 

8 http://www.unian.net/ukr/news/news-418812.html. — «Я дотримуюся тієї думки, що у нас дуже красиві 
дівчата і жінки, і коли приїжджають з інших країн і бачать те, що у нас є на вулицях… А те, що возять 
у машинах — ще краще… Тому це напевно так», — додав Єфремов. 
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допомоги на місцевому рівні, а також низький рівень правових знань у самих жінок 
стосовно механізмів захисту своїх прав.

Проект закону «Про державну службу» (Ст.42) передбачає звільнення державного 
службовця у разі «нез’явлення на службі протягом більш як 60 календарних днів поспіль 
або більш як 100 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності 
(без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами)». Зазначене положення 
стосується, насамперед, жінок, які зазвичай опікуються здоров’ям дітей та інших членів 
родини, а тому можуть підпадати під подібну категорію.

У більшості в малому та середньому бізнесі жінки, що працюють як найнятий персонал, 
не мають трудових книжок, не заключають контрактів або трудових угод так, як це є додат-
ковим тягарем для їхніх зарплат а власники не бажають за них платити податок. У першу 
чергу це: відсутність трудового стажу, відсутність виплат лікарняних, щорічних відпусток та 
інших видів соціального захисту. Державні органи інспектування перевіряють тільки наяв-
ність медичних довідок, а не соціальну захищеність працівниць. 

Спостерігається також відсутність організованої та системної протидії сексуальним до-
маганням щодо жінок в сфері праці (замовчування випадків, перепони у розгляді справ 
в судовому порядку, інше). 

10. Політичне й громадське Життя

В 2011 р. не змінилася ситуація із представленістю жінок на вищих щаблях влади та 
в державному управлінні, серед членів Уряду, голів обласних державних адміністрацій. 
Низьким залишився відсоток жінок серед народних депутатів, обласних та міських рад. Ра-
зом з тим, проект нового виборчого закону не містить положень про ґендерне квотування. 
Відсутні офіційні дані щодо кількісних та якісних показників чисельності жінок у міжна-
родних делегаціях та представництвах України в інших країнах.

У грудні 2011 р. в Верховній Раді України створено міжфракційне об’єднання депу-
татів «За рівні можливості», які вважають, що тема ґендерної рівності є важливою для Ук-
раїни, в т. ч. в питанні сприйняття цієї проблематики суспільством. Ініціатори створення 
об’єднання пріоритетними задачами вважають відстоювання рівних можливостей чоловіків 
і жінок в питаннях здобуття роботи, освіти, доступу до медицини, участі в суспільно-полі-
тичному житті України9.

11. Права Жінок-мігранток та біЖенок

Ознакою сьогодення є збільшення кількості емігрантів та емігранток з мусульманських 
країн й вплив мусульманської культури та цінностей, що є різновекторною із ідеями ґен-
дерної рівності. При цьому відсутня система охорони прав жінок-емігранток. Маніпулюван-
ня окремими поняттями національної ментальності та традицій», відірваними від загально-
го, не заангажованого історичного та сучасного суспільного контексту, посилюють ґендерну 
дискримінацію, зневажують й принижують роль жінки у розвитку українського суспільства. 
Не враховуються інтереси й потреби жінок з етнічних меншин, що призводить до посилен-
ня ґендерної дискримінації в контексті неповаги до етнокультурних особливостей етнічних 
груп українського суспільства.

9 http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=292268&cat_id=374861
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12. освіта

29 грудня 2010 р. Кабінетом Міністрів України затверджено Розпорядження № 2355-р 
«Про проведення експерименту з підготовки фахівців для МВС», яке обмежує право жінок 
на освіту у вишах системи МВС.

Система державної освіти потребує впровадження системних ґендерних підходів. В той 
же час не існує державної системи підготовки фахівців з ґендерної проблематики у системі 
ВНЗ. Внаслідок епізодичного включення ґендерної компоненти в державну начальну, се-
редню та вищу освіту в освіті продовжують існувати різновекторні підходи, що безумовно 
гальмує процес впровадження ідей ґендерної рівності в цілому у суспільстві.

З 2010 р. за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні прово-
дяться тренінги з державної ґендерної політики для державних службовців та ґендерної 
освіти для вчителів. Тренінги мають на меті підвищення ґендерної поінформованості та 
обізнаності даних груп. На жаль, участь у тренінгах здебільшого беруть особи, які не мають 
впливу на прийняття рішень та розподіл фінансових ресурсів. Водночас, у осіб, які зай-
мають високі пости, відсутня ґендерна чутливість і ґендерна поінформованість. Як наслі-
док — відсутність системних змін у всіх сферах та на всіх рівнях.

Міністерство освіти і науки України рекомендує дискримінаційні тексти. Приклад: 
Видання О.М. Павліченко, Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи.

Обмеженість у доступі жінок до навчання в системі професійно-технічних навчальних 
закладів за спеціальностями, які мають більший попит на ринку праці, пов’язані з вико-
ристанням новітніх технологій, та забезпечують більшу економічну незалежність/стабіль-
ність. Державні стандарти професійної освіти (за компетенціями, конкретними професіями), 
містять стереотипний розподіл професійної освіти за „жіночими» та „чоловічими» спеціалі-
заціями, що відображається в дискримінації жінок при виборі професії та у подальшому 
працевлаштуванні. Спостерігається також низький рівень регулювання працевлаштування 
жінок — випускниць професійно-технічних навчальних закладів.

13. охорона Здоров’я й Планування сім’ї

Масове закриття ФАПів, лікарень, в сільській місцевості ускладнює і без того обмеже-
ний доступ жінок до відповідних послуг, позбавляє їх робочих місць, кількість яких в селі 
також обмежена. У більшості дівчата та жінки з малих міст та сіл не мають достатньо коштів 
на транспорт та на лікування і часу для отримання якісних послуг. Місцеві органи влади не 
звертають уваги і не створюють умов для полегшення життя жінок, які живуть з ВІЛ/СНІД 
(їх вважають ізгоями), дівчат, які працюють в секс-бізнесі. Всі вони мають подвійну диск-
римінацію. На сьогодні тільки за наявності громадських організацій жінки можуть отримати 
допомогу.

14. Жінки, що ПроЖивають у сільській місцевості

Відсутність фахівців, центрів та закладів соціального призначення не дозволяють жін-
кам у сільській місцевості отримати захист від домашнього насильства. Обмежений доступ 
сільських жінок до ресурсів та користування ними: відсутність сучасних умов для цивілізо-
ваного побуту; важкі умови праці, в яких жінки переважно виконують ручну роботу; обме-
жений доступ до навчання новим технологіям та неможливість придбати технічні засоби для 
ведення господарства, тому що немає можливості отримати кредити; до участі у прийнятті 
рішень, плануванні та контролюванні процесом створення та розвитку кооперативів, особ-
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ливо в стратегічних агроекономічних галузях (наприклад, зерновиробництво та зберігання, 
зернотрейдерство; виробництво м’яса), що є перспективними для відродження сільського 
господарства.

15. соціальна сфера

Проблемою була і залишається відсутність або обмеження у доступі до соціальних по-
слуг. Наявність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді дозволяла жінкам до 
35 років та жінкам з дітьми отримувати безкоштовну допомогу соціальних працівників, пси-
хологів та юристів, була можливість перебувати у закладах соціального захисту (притулки, 
центри реабілітації). Після реформування центральних органів влади хвиля реформувань 
торкнулась і місцевого рівня: заклади соціального призначення починають ліквідуватись, 
передаватись у підпорядкування іншим організаціям, не фінансуються, працівники соціаль-
ної сфери скорочуються. Заплановані експерименти у соціальній сфері здійснюються в ін-
тересах багатих, а не тих, хто потребує допомоги. 

Непродумані дії щодо збільшення виплат у зв’язку із народженням дитини та відсутність 
заходів, що передбачають підвищення відповідальності батьків до виховання дітей, призве-
ли до підвищення рівня народжуваності у соціально неадаптованих сім’ях. Законодавчі змі-
ни щодо виключення часу відпустки по нагляду за дитиною із загального страхового стажу 
також призводять до погіршення ситуації жінок та сімей із дітьми, всупереч задекларованим 
державою принципам підтримки сім’ї та розвитку демографічної політики.

16. рекомендації

1. Продовження роботи по доопрацюванню та лобіюванню прийняття Державної про-
грами впровадження ґендерної рівності в українському суспільстві 2012–2016 рр., уточнення 
на основі положень Конвенції ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок розробленого 
проекту та індикаторів із залученням незалежних експертів та громадських організацій.

2. Підготовка інформації від громадських організацій до Комітету ООН по ліквідації 
дискримінації щодо жінок про виконання п. 31 Заключних зауважень Комітету за резуль-
татами представлення Україною (січень 2010 р.) шостої та сьомої періодичної доповіді про 
виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, що сто-
сується політичної участі жінок.

3. Підготовка інформації від громадських організацій до Ради ООН з прав людини 
з приводу прав жінок та ґендерної рівності до другого Універсального періодичного огляду 
з прав людини.

4. Моніторинг виконання в 2012 р. положень Основних напрямків економічного та 
соціального розвитку України у сфері впровадження ґендерної рівності та захисту прав 
жінок 

5. Участь в робочій групи по вдосконаленню законодавства у царині ґендерної рівності, 
створеній у Комітеті Верховної Ради України із прав людини, національних меншин та між-
національних відносин.

6. Продовжувати просвіту громадськості у сфері прав жінок та ґендерної рівності, про-
водити інформаційні кампанії.

7. Більш активно використовувати судові позови як інструмент захисту прав жінок, 
а також інструменти міжнародних організацій.

8. Більш активно використовувати Закону «Про доступ до публічної інформації» для 
захисту та відстоювання прав жінок.
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9. Більш активно використовувати можливості Уповноваженого з прав людини, надси-
лаючи звернення із зазначених питань. 

10. Провести в 2012 р. моніторинг виконання Закону України «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок та чоловіків».

11. Проводити тренінги для громадських правозахисних організацій, особливо юристів, 
з питань ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та захисту від них.

…і досі актуально (невиконані рекомендації 

ПоПередньої доПовіді Правозахисних організацій — 2009–2010 рр.)

1. Розробити та виконувати план дій на виконання Рекомендацій Комітету ООН про 
ліквідацію дискримінації щодо жінок.

2. Відпрацювати дієвий та незалежний механізм реагування на скарги з питань ґен-
дерної дискримінації.

3. Скасувати наказ № 155 Кабінету Міністрів України «Про затвердження рекомендацій 
щодо зовнішнього вигляду (дрес-коду) працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України».

4. Запровадити реальну освіту державних службовців у сфері ґендерної політики.
5. Проводити іспити та заліки із знання Закону України «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» для державних службовців всіх рівнів.
6. Запровадити практику публічних дебатів для політиків та державних службовців ви-

щого рівня з різних суспільних питань, в тому числі — ґендерної рівності.
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2011 рік відзначився збільшенням проблем та посиленням негативних тенденцій щодо 
дотримання та захисту прав дитини в Україні. Як і з іншої проблематики, абсолютна біль-
шість викладених в попередній доповіді «Права людини в Україні. 2009–2010» оцінок, вис-
новків та рекомендацій залишаються актуальними та нереалізованими.

1. інституційний механіЗм

Викликом для сталості політики і програм в інтересах дітей стало руйнування внаслі-
док адміністративної реформи інституційного механізму захисту прав дитини. Указом 
Президента 9 грудня 2010 р. (№ 1085/2010) ліквідоване Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, яке було уповноваженим органом центральної виконавчої влади 
у цій сфері, а також у впровадженні сімейної політики. Указами Президента від 6 квітня 
2011 року були затверджені положення про центральні органи виконавчої влади і його 
функції були частково передані Міністерству соціальної політики. Але лише в листопаді 
2011 року в Міністерстві соціальної політики України почав діяти Департамент захис-
ту прав дитини та усиновлення. Фінансування діяльності відбувалося за залишковим 
принципом.

Реформування в МВС України призвело також до ліквідації Департаменту кримінальної 
міліції у справах дітей, і створення замість нього двох слабких і мало пов’язаних один з од-
ним підрозділів в різних департаментах — профілактики правопорушень та кримінального 
розшуку. На місцях відбувалося також тотальне скорочення працівників ОВС, в тому числі 
за рахунок цих служб. 

Позитивним фактором можна вважати створення в серпні 2011 року інституції Упов-
новаженого Президента України з прав дитини та призначення на цю посаду екс-міністра 
України у справах сім’ї, молоді, та спорту Юрія Павленка, формування його професійної 
команди та націленість на співпрацю із громадськими організаціями. Але цей новий орган 
не можна вважати незалежною моніторинговою інституцією, яка мала б бути створена на 
виконання Конвенції ООН. Окрім того, основною функцією Уповноваженого є моніто-
ринг ситуації із дотримання прав дитини в Україні, а не реалізація політики, що робить 
актуальним подальше укріплення служб у справах дітей. Певну хвилю уваги до проблеми 
підняла проведена у жовтні Всеукраїнська нарада із захисту прав дитини. 12 грудня 2011 р. 
був підписаний Указ Президент № 1163/2011, спрямований на посилення політики захисту 
прав дітей.

1 Підготовлено Левченко К.Б., президентом Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда — 
Україна». При підготовці використані матеріали Всеукраїнської мережі проти комерційної сексуальної 
експлуатації дітей, організації «Служба захисту дітей» та Уповноваженого Президента з прав дитини.
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2. міЖнародний контекст

В 2011 році Україна представляла третю та четверту зведену періодичну доповідь Украї-
ни (CRC/C/UKR/3-4) в Комітеті ООН з прав дитини про виконання державою Конвенції 
ООН про права дитини. Цей же Комітет на своєму 1611-му засіданні, що відбулося 3 лютого 
2011 р., прийняв Заключні зауваження, в яких сформулював свої висновки та рекомендації 
щодо захисту та дотримання прав дитини. Вони стосуються усього комплексу прав дитини 
і різноманітних їх порушень. Так, визнаючи необхідність реформування та раціоналізації 
системи державного управління, Комітет, однак, особливо занепокоєний тим, що ліквідація 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і передача його функцій Державній службі 
молоді та спорту при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту, а також розформування 
державних структур центрального рівня, пов’язаних з ліквідованим міністерством, станови-
тиме загрозу існуючому професійному та технічному потенціалу у галузі захисту дітей. Крім 
того, Комітет із занепокоєнням відзначає, що реформі не передувало прийняття чіткого 
плану щодо делегування повноважень і функцій, пов’язаних з доглядом та захистом дітей.

Наприкінці 2011 р. Комітет ООН з прав дитини завершив роботу над третім Факуль-
тативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини, який дає можливість дітям 
самостійно звертатися із скаргами на порушення прав.

З травня по листопад 2011 р. Україна головувала в Комітеті Міністрів Ради Європи, 
обравши серед пріоритетних тем головування тему захисту прав дітей. У зв’язку із цим 
24–25 травня в Києві відбулася міжнародна конференція «Боротьба із насильством проти 
дітей: від окремих дій до інтегрованої стратегії» з високим рівнем представництва міжна-
родних експертів.

3. вдосконалення Законодавства

І за висновками національних експертів, і за висновками Комітету ООН з прав дитини, 
законодавство України про права дитини залишається таким, що не відповідає положенням 
міжнародних документів, насамперед, Конвенції ООН про права дитини та Факультатив-
них протоколів до неї. В першу чергу це стосується загальних підходів у державній політиці 
щодо гарантування прав дитини. Ця політика розглядає дитину не як суб’єкта власних 
прав, а лише як об`єкт захисту. Багато норм законодавства щодо прав дитини залишаються 
декларативними, не всі права дитини, визначені Конвенцією, забезпечені відповідними 
законами. Ніяким чином не реалізується, наприклад, право дітей на участь в процесах 
прийняття рішень, які їх стосуються. Як відповідь на це зауваження, в 2011 р. в Верховній 
Раді України була зареєстрована велика кількість законодавчих ініціатив, які з одного боку 
в разі прийняття сприяли б покращенню захисту дітей, а з іншого — погіршують ситуацію 
із їх захистом.

3.1. Підготовка до ратиФікації міжнародних документів

Залишається нератифікованою підписана ще в 2007 році Конвенція Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань. Ця Конвенція не-
правильно перекладена МЗС України (з використанням терміну «сексуальне розбещення» 
у назві та по тексту), що звужує та змінює її зміст. У 2011 р. було підготовлено більше 
20 звернень щодо необхідності термінової ратифікації Конвенції та правильного офіційного 
перекладу її термінології. Не дивлячись на ці звернення, ані МЗС України, ані Міністерс-
тво юстиції не відреагували вчасно на ці зауваження. 9 листопада 2011 р. Президентом на 
розгляд Верховної Ради було внесено проект Закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Єв-
ропи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення» (№ 0232). 
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12 грудня 2011 р. на своєму засіданні Комітет у закордонних справах прийняв рішення 
рекомендувати Верховній Раді України підтримати необхідність ратифікації цієї Конвен-
ції, проте тільки за умови уточнення правильності перекладу назви Конвенції та внесення 
відповідних узгоджень до перекладу використаних в ній термінів. Таке рішення було під-
готовлено й іншими Комітетами Верховної Ради, зокрема, Комітетом України з питань за-
конодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Таким чином ратифікація Конвенції 
відтерміновується у зв’язку із необхідністю внесення змін в проектні документи, які можна 
було б зробити ще в 2010 р.

7 листопада 2011 р. від імені України була підписана Конвенція Ради Європи про бо-
ротьбу із насильством щодо жінок та домашнім насильством, яка також має велике зна-
чення для захисту прав дітей і потребує суттєвих змін у законодавстві для її ратифікації та 
подальшої імплементації.

3.2. національне законодавство

У вересні 2011 р. Верховна Рада Україна прийняла Закон України «Про протидію тор-
гівлі людьми», який містить окремий розділ, пов’язаний із забезпеченням прав дітей, які 
постраждали від торгівлі людьми, або по відношенню до яких є така підозра. Він суттєво 
покращив національне законодавство у цій сфері2. Автори «Науково-практичного аналізу 
відповідності національного законодавства положенням Конвенції Ради Європи про заходи 
по боротьбі із торгівлею людьми», зазначають, що в цих статтях Закон відповідає положен-
ням зазначеної Конвенції3. Основна проблема — в його застосуванні на практичному рівні, 
виділенні достатнього фінансування та координації заходів.

В 2011 р. Центр «Ла Страда — Україна» за підтримки ЮНІСЕФ в Україні продовжив 
реалізацію проекту «Підтримка гармонізації законодавства України та правозастосовної 
практики щодо захисту дітей від торгівлі людьми, дитячої порнографії, дитячої проституції 
та сексуального насильства». В результаті експертною групою була напрацьована низка за-
конопроектів та пропозиції щодо змін до законодавства, які знайшли відбиття у зареєстро-
ваних законопроектах, зокрема, № 9135 про внесення змін до Кримінального та Криміналь-
но-процесуального кодексів України (щодо злочинів проти моральності у сфері статевих 
стосунків), № 9136 про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального 
кодексів України (щодо статевих зносин з особою, яка не досягла 16-річного віку). Розроб-
лений експертною групою комплексний законопроект «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо протидії дитячій проституції» 6 грудня 2011 р. внесено на розгляд Верховної 
Ради під номером № 9540 народними депутатами України Шемчуком В.В., Бондаренко О.Ф. 
та Лук’яновою К.Є. Водночас не всі зміни із розумінням сприймалися суспільством та 
законодавцями. Зокрема, законопроекти № 73904 та № 73915, якими, серед іншого, пропо-
нувалося зняття адміністративної відповідальності за заняття проституцією з дітей віком від 
16 до 18 років разом зі криміналізацією клієнтів таких осіб, були некоректно розтлумачені 
як спроба «легалізувати проституцію малолітніх» і внаслідок цього зняті суб’єктом законо-
давчої ініціативи із розгляду. 

2 Більш детальний аналіз Закону України «Про протидію торгівлі людьми» представлений у розділі 
«Торгівля людьми як порушення прав людини»

3 Науково-практичний аналіз відповідності українського законодавства положенням Конвенції Ради 
Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Наукова монографія. Колектив авторів / За заг. 
редакцією О.М. Бандурки, К.Б. Левченко, О.М. Литвинова — Харків, Права людини. — 2011.

4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39070
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39071 
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3.3. законодавчі ініціативи, які ведуть до Погіршення ситуації 

із забезПеченням Прав

Так, негативним з точки зору захисту прав дітей є закон, яким скасовано 45-річну 
різницю між усиновлювачем та усиновленою дитиною, який вирішує проблеми дорослих, 
і не враховує права дітей (№ 3738-VI від 09.09.2011)6. І хоча в Україні є суттєва потреба 
у вдосконаленні законодавства для запровадження його відповідності міжнародним пра-
вовим стандартам у галузі дотримання прав дитини, в 2011 році Міністерством соціальної 
політики України внесено ряд законодавчих ініціатив, які спрямовані на згортання де-
ржавних зобов’язань у сфері соціального забезпечення та політики, в тому числі, підтримку 
сімей з дітьми. І як наслідок — спрямовані на порушення прав дітей. Частково ця пробле-
матика висвітлена в розділі «Права жінок: чи помічає суспільство їх порушення?». Напри-
клад, порядок провадження методів непрямої оцінки доходів, введення залежності права 
на отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами від розміру доходів на члена 
сім’ї може погіршити матеріальне становище сімей, які виховують дітей. Такі зміни, у разі 
їх прийняття, на думку експертів та представників громадських організацій, ускладнять 
процедуру призначення допомоги та зменшать розмір виплат та кількість сімей, які мати-
муть право на державну допомогу. Впровадження непрямої оцінки доходів може позбавити 
частину сімей права на отримання допомоги: по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку; на дітей — одиноким матерям; малозабезпеченим сім’ям. Внесення змін 
до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» змінить умови призначення допомоги 
(додаткові довідки) у зв’язку з вагітністю та пологами, кількість отримувачів цієї допомоги, 
що суперечить положенням статті 22 Конституції України про недопустимість звуження 
обсягу прав.

Вбачається необхідність припинення практики врахування в сукупному доході сім’ї 
виплати на підопічних дітей. Згідно з Законом України «Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям» до складу малозабезпеченої сім’ї включаються підопічні 
діти, які виховуються в цих сім’ях. Таким чином, виплати на дітей, які перебувають 
під опікою, включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення 
державної соціальної допомоги. Разом з тим, згідно з Законом України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» (стаття 16) допомога на дітей, які перебувають під опікою, 
становить два прожиткових мінімуми і є власністю дитини, тобто має бути використана 
виключно на її потреби. Тож законодавство містить дві взаємовиключні норми: в першо-
му випадку — кошти на підопічну дитину є частиною сукупного доходу сім’ї, який роз-
поділяється на всіх її членів, в другому — кошти на підопічну дитину є власністю дити-
ни. Чинна практика обрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї з урахуванням 
виплат на дітей під опікою призводить до того, що за рахунок «сирітських» коштів сім’я 
втрачає право бути визнаною малозабезпеченою, а інші члени сім’ї витрачають на свої 
потреби кошти дитини-сироти. Тож є нагальна необхідність підготовки змін до статті 4 
Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» і не враховувати 
при визначенні середньомісячного сукупного доходу сім’ї виплат на дітей, які перебува-
ють під опікою. 

Дискусійним є законопроект 71327 «Про внесення змін до Закону України «Про захист 
суспільної моралі», автори якого, прикриваючись словами про захист дітей та моральності, 
намагаються ввести тотальну та маніпулятивну цензуру та законодавче закріплення автори-
тарних стосунків в родині без врахування найкращого інтересу дитини. Він був розглянутий 
в першому читанні Верховною Радою.

6 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3738-17 
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38551 
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4. ювенальна юстиція

І Комітет ООН з прав дитини, і Комітет Міністрів Ради Європи неодноразово вказували 
Україні на відсутність існування на національному рівні процедур, дружніх до дітей. В 2011 р. 
активізувалася робота по розробці концепції та запровадженню ювенальної юстиції. 24 трав-
ня 2011 р. Президент Указом № 597/2011 схвалив Концепцію розвитку кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх в Україні8. Зміна назви з «ювенальної юстиції» на «кримінальну юстицію» 
стала наслідком необґрунтованої критики з боку низки релігійних організацій та так званої 
«православної громадськості», які виступають проти прав людини, зокрема, проти посилення 
прав жінок та дітей, вбачаючи в цьому руйнування патріархатної ідеології та взаємовідносин. 
Указом передбачено, що Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити у тримі-
сячний строк план заходів щодо реалізації зазначеної Концепції. Минуло більш ніж півроку, 
а план залишається не затвердженим. Мета Концепції полягає у побудові в Україні повноцін-
ної системи юстиції щодо дітей, спроможної забезпечити законність, обґрунтованість та ефек-
тивність кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом, пов’язаного 
з її перевихованням та дальшою соціальною підтримкою. Серед визначених концепцією на-
прямків — забезпечення ефективного правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили правопо-
рушення, з урахуванням вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших особли-
востей розвитку; сприяння розвитку відновного правосуддя; створення ефективної системи 
реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з метою їх перевиховання та ресо-
ціалізації; забезпечення під час здійснення дізнання, досудового слідства та правосуддя щодо 
неповнолітніх, які вчинили правопорушення, додержання їх прав з урахуванням вікових, 
соціально-психологічних, психофізичних та інших особливостей розвитку; забезпечення до-
ступу неповнолітніх до безоплатної правової допомоги; підготовка працівників органів внут-
рішніх справ, суддів, прокурорів, адвокатів, працівників органів опіки і піклування з питань 
здійснення дізнання, досудового слідства та правосуддя щодо неповнолітніх; запровадження 
спеціалізації суддів з розгляду судових справ щодо неповнолітніх; розроблення корекційних, 
освітньо-інформаційних та психолого-педагогічних програм; розроблення і впровадження 
в систему реабілітації заходів виховного, профілактичного, культурного та духовного характе-
ру; сприяння створенню служби пробації для неповнолітніх, однією з функцій якої має бути 
збір, узагальнення та надання суду інформації соціально-психологічного характеру про особу 
неповнолітнього правопорушника, а також забезпечення здійснення належного патронажу 
щодо неповнолітніх, які перебувають у спеціальних виховних установах або звільнені з них, 
сприяння їх соціальній адаптації та реінтеграції, зокрема, шляхом забезпечення таких непов-
нолітніх соціальним житлом, надання допомоги у працевлаштуванні, отриманні освіти тощо. 
Концепція будується навколо принципу підвищення ролі сім’ї та громадськості у процесі 
виховання дітей шляхом надання правової, консультативної й іншої інформаційної допомоги 
дітям, їх батькам та особам, які виконують обов’язки щодо виховання дітей.

Серед негативних моментів потрібно відзначити, що в цій Концепції недостатньо уваги 
приділяється питанням захисту прав дітей, які перебувають у контакті із законом, тобто 
є або потерпілими від злочинів, або свідками злочинів. Окрім того, вона не торкається пи-
тань адміністративного судочинства, пов’язаних із дітьми. 

Обладнання «зелених кімнат», які є частиною впровадження ювенальної юстиції, здійс-
нюється лише силами громадських організацій (Одеська та Харківська області).

5. соціальний Захист дітей

Гострими залишаються питання реалізації права дітей на сімейне виховання та допомога 
дітям-сиротам. Хоча останніми роками спостерігається тенденція до зменшення загальної 

8 http://www.president.gov.ua/documents/13600.html
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кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, цифри все одне є вра-
жаючими. Якщо в 2009 р. їх було 103 тисячі, у 2010 р. — 100 тисяч, то на 1 січня 2011 р. — 
98 тисяч. За результатами першого півріччя 2011 р. цифра зменшилась до 97 300. На 1 січня 
2011 р. 63 тисячі дітей перебувають під опікою, 9 тисяч 200 дітей виховувались у прийомних 
сім’ях і дитячих будинках сімейного типу. Щороку 3,5 тисячі усиновлюються приблизно 
2 100 українцями і 1 200 іноземцями. Національне усиновлення, і це радує, перевищує іно-
земне вдвічі. Тобто у нас 75% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
виховуються в сім’ях громадян України. 

6. Проблеми неЗабеЗПечення дітей Житлом

В Україні спостерігаються численні порушення закону про забезпечення житлом дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування В Україні з 98 119 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування (станом на 01.01.2011 року) лише 13 599 дітей мають 
житло на праві власності, тобто кожна сьома дитина. Щорічно близько 12 тисяч дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування досягають повноліття і більшість з них не 
мають де жити. У 2010 році тільки 263 дитини отримали від держави житлове приміщення 
і 153 дитини — житло із фонду соціального призначення. Жодної квартири не надали дітям 
в Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві. 
На жаль, в переважній більшості випадків право на позачергове отримання житла не реалі-
зується.

Відповідно до законодавства, після досягнення 18 років діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання 
їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання. В Донецькій, Лу-
ганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій 
областях, містах Києві та Севастополі не має жодного соціального гуртожитку.

В зв’язку з цим Уповноважений Президента України з прав дитини звернувся до 
Прем’єр-міністра України Микола Азарова з пропозицією про включення до проекту За-
кону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» видатків на створення в ре-
гіонах України соціальних гуртожитків, а також пропонує доручити Міністерству соціаль-
ної політики, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства та Міністерству фінансів розробити та затвердити загальнодержавну цільову 
соціальну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування на 2013–2017 роки.

7. Проблеми іЗ своєчасною виПлатою коштів сім’ям, які виховують дітей-сиріт

Станом на осінь 2011 року в Україні функціонує 565 дитячих будинків сімейного типу, 
в яких виховується 3 795 дітей, та 3 356 прийомних сімей, в яких виховується 5 765 дітей. 
Тобто, 9 560 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються в сім’ях. 
Водночас проблемою є затримки із виплатою державної соціальної допомоги або виплати 
не у повному обсязі. Незважаючи на вжиті Урядом заходи з погашення заборгованості, яке 
виникло в першому півріччі 2011 року, питання знову набуло актуальності. Під час зустрі-
чей із Уповноваженим із прав дитини прийомні батьки з ряду областей стверджують, що їх 
попередили про очікувану затримку у виплаті або не виплаті коштів взагалі у листопаді-січ-
ні. Тому необхідним є особливий контроль Міністерства фінансів України та Міністерства 
соціальної політики України та вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного фінансуван-
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ня видатків на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

8. Проблема дотримання Прав дитини, які Знаходяться в інтернатних Закладах

Громадські організації виявляють чисельні порушення прав дітей, які виховуються в ін-
тернатних державних закладах. Незважаючи на пряму заборону закону, в більшості областей 
України до сьогодні в назвах загальноосвітніх шкіл-інтернатів зазначають категорії дітей, 
які в них виховуються за ознакою соціального походження або станом здоров’я. Такі уточ-
нення в назвах закладів, як «для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
із затримкою психічного розвитку», «для дітей, які потребують корекції фізичного та розу-
мового розвитку», «для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу», «для дітей 
з наслідками поліомієліту і церебральними паралічами з комбінованими вадами розумово-
го, психічного та фізичного розвитку» та інші є дискримінацією дітей, грубим порушенням 
Конституції України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про забез-
печення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування». Держава ставить клеймо, з яким дитині доведеться жити все 
життя. Атестат про освіту випускників цих закладів має містити тільки інформацію про рі-
вень освіти, а не про стан здоров’я дитини або соціальне становище її сім’ї. Тип закладу та 
його спеціалізація мають зазначатись виключно в установчих документах. З цього приводу 
до Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України звернувся Уповноважений Пре-
зидента України з прав дитини з вимогою спільно з обласними державними адміністрація-
ми та обласними радами негайно ліквідувати даний та інші прояви дискримінації дітей, які 
виховуються в інтернатних закладах. У грудні 2011 р. за даними ЗМІ, в Харківській області 
мають бути перейменовані 28 інтернатних закладів для дітей.

9. громадські обговорення баЗових Програм шкільної освіти

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту провело громадське обговоренні навчаль-
них програм базових шкільних дисциплін для початкових класів. Так, Центр «Ла Страда» 
разом з Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної ро-
боти й Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти на виконання Наказу МОНС 
України № 292 від 29.03.20911 р. «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи 
щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році» 
провели експертизу шкільних навчальних планів з метою з’ясувати можливості включення 
теми протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей в базову частину державного компонен-
ту шкільних навчальних програм. За результатами були надіслані методичні рекомендації 
щодо включення таких тем до шкільних програм9. Відповіді поки не отримано.

10. Проблеми іЗ ЗабеЗПеченням Прав на охорону Здоров’я  
та Повноцінне харчування дітей

Станом на 01.11.2011 року усіма видами харчування було охоплено 92,7 відсотка уч-
нів 1–11 класів від їх загальної кількості (у 2010/2011 навчальному році — 91,8 відсотка); 

9 http://la-strada.org.ua/ucp_mod_materials_show_124.html).
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охоплення учнів 1–4 класів гарячим харчуванням становить 94,9 відсотків від їх загальної 
кількості (у 2010/2011 навчального року цей показник складав 98 відсотків). Розподіл кош-
тів на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно зі стат-
тею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (батьківська плата становить 50% в містах 
і 30% в сільській місцевості).

За результатами перевірок, ініційованих після Всеукраїнської наради з питань захисту 
прав дитини під головуванням Президента України в жовтні 2011 року, прокурорами пору-
шено 515 кримінальних справ, внесено 2,5 тис. документів реагування на захист прав дітей 
та охорону життя і здоров’я. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 4,2 тис. службо-
вих осіб, у т. ч. близько 700 — органів санітарного нагляду. Через неналежне фінансування 
з місцевих бюджетів у жодному із перевірених закладів не дотримувались встановлені норми 
харчування. У дитячому раціоні переважали дешеві, низькосортні, малокалорійні продук-
ти. Не організовано дієтичне харчування дітей з хронічними захворюваннями. В більшості 
регіонів України прокурори опротестували накази директорів шкіл, згідно з якими батьків 
зобов’язували вносити доплату за харчування дітей. Незважаючи на обмежене фінансуван-
ня з місцевих бюджетів видатків на харчування дітей, непоодинокими залишаються факти 
незаконного використання цих коштів. 

Подолання насильства щодо дітей, торгівлі дітьми, експлуатації дітей залишаються акту-
альними проблемами, але активна робота державою в цьому напряму не велася. На вико-
нання Закону України «Про протидію торгівлі людьми» всупереч прикінцевим положенням 
не розроблені та не прийняті необхідні нормативно-правові акти.

Консультування дітей здійснювалося через «гарячу лінію» Центру «Ла Страда — Украї-
на» із запобігання насильству та захисту прав дитини. Протягом 2011 року вдвічі збільши-
лася кількість таких звернень. Але всупереч отриманим від Комітету ООН з прав дитини 
рекомендаціям, де в пункті 81 йдеться про важливість роботи «гарячої лінії», яка працює на 
базі Центру «Ла Страда — Україна» та її підтримці з боку держави, така підтримка (не тільки 
фінансова, але й організаційна або інформаційна) не здійснювалася10 

Було проведено дослідження ситуації сексуальної експлуатації дітей в туризмі в Україні, 
яке містить аналіз законодавства у сфері протидії секс-туризму, опис причин та актуаль-
ності поширення, організації секс-туризму та соціальний портрет учасників11. 

Продовжувала роботу електронна «гаряча лінія» по отриманню інформації за фактами 
дитячої порнографії в Інтернеті. За період з 19 листопада 2009 р. до 30 листопада 2011 р. 
на «гарячу лінію» надійшло 547 повідомлень, з них — 189 про дитячу порнографію. Дитяча 
порнографія найчастіше розміщується на повноцінних порнографічних сайтах, але також 
і на сайтах, які в цілому містять легальний контент, або і на форумах, чи дошках оголошень. 
Не дивлячись на чисельні звернення до МВС з приводу результатів опрацювання наданої їм 
за результатами роботи інформації, відповідь від них не була отримана.

Діти та молодь зібрали більш ніж 55 тисяч підписів під Петицією проти торгівлі дітьми 
в сексуальних цілях. 5 жовтня 2011 р. вони були передані народному депутату, контактному 
парламентареві ПАРЄ від України по Конвенції №201 В. Шемчуку для лобіювання змін 
в законодавстві. Активну просвітницьку роботу здійснювала Національна тренерська мере-
жа, яка об’єднує 156 тренерів з 14 областей України. В 2011 р. у ній з’явилася молодіжна 
секція. За 1 півріччя 2011 року НТМ було проведено 1 001 захід для 45 284 учасників — 
11 237 фахівців та 34 047 представників групи ризику.

Громадські організації багаторазово звертали увагу керівників органів державної влади 
усіх рівнів щодо порушення прав дітей. Але реагування на такі звернення або не було зовс-
ім, або було формальним.

10 http://issuu.com/wcuwcu/docs/crc.c.ukr.co.4_ukr
11 Результати будуть оприлюднені на початку 2012 р.
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19 серпня 2011 р. — Звернення до Директору Департаменту загальної середньої та до-
шкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо включення до 
освітніх планів молодших класів тем захисту прав дітей12.

20 вересня 2011 р.- Звернення до Президента України щодо накладання вето на при-
йнятий 9 вересня 2011 року Закон України «Про внесення змін до Сімейного кодексу Ук-
раїни (щодо усиновлення)» 13.

1 жовтня 2011 р. — Відкрите звернення до Уповноваженого Президента України із прав 
дитини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генерального прокурора 
України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра освіти, науки, молоді та спорту Ук-
раїни, Голови Луганської обласної державної адміністрації з приводу відвертого порушення 
прав дітей та жорстокого поводженням керівництвом школи № 22 м. Луганська14.

Звернення учасників Молодіжного партнерського проекту проти комерційної сексуаль-
ної експлуатації дітей до Уповноваженого Президента України з прав дитини з вимогою за-
боронити виставку робіт Даніїла Галкіна «БДСМ-2222» у PinchukArtCentre, яка пропагандує 
сексуальні зносини між дітьми та з дітьми.

11. рекомендації

Нижче наведені рекомендації, представлені у попередній доповіді. Курсивом виділені 
ті, що залишилися актуальними на 2012 рік, тобто 12 з 15!

1. Опрацювати питання запровадження інституту Дитячого Омбудсмена та розробити 
відповідний законопроект.

2. Рекомендувати прийняти проекти Законів України реєстр. №№ 7390, 7391 та 7340.
3. Ввести до законодавства про освіту, зокрема, Законів України «Про освіту», «Про за-

гальну середню освіту», положення про обов’язкове інформування про права дитини, навчання 
щодо попередження правопорушень проти дитини, їх шкідливих наслідків, про ризики сексуаль-
ної експлуатації та сексуального розбещення, так само як способів самозахисту у формі, яка 
відповідає їх віковим можливостям.

4. Закріпити визначення поняття «торгівля дітьми» в Законі України «Про протидію 
торгівлі людьми».

5. Закріпити визначення поняття «дитяча проституція» в Законі України «Про охорону 
дитинства».

6. Розробити зміни та доповнення до Кримінально-процесуального кодексу України щодо: 
закріплення обов’язкової участі психолога на всіх етапах судочинства за участі дитини; забез-
печення безоплатної юридичної допомоги дітям, які визнані постраждалими та свідками, необ-
хідної для захисту їх прав; зобов’язання органу досудового розслідування виявляти інформацію 
про загрозу безпеці дитини, щодо якої є відомості, що вона стала жертвою злочину, і забезпе-
чувати її захист, до визнання цієї дитини потерпілою, незалежно від того, надійшла заява чи 
повідомлення про загрозу її безпеці від неї самої або від іншої особи; негайної передачі матеріалів, 
які містять інформацію про вчинення злочину щодо дитини, до слідчого підрозділу для вирішен-
ня питання про порушення кримінальної справи, а на період перевірки матеріалів забезпечити 
застосування заходів безпеки дитини у разі необхідності до порушення кримінальної справи; 
окремого розділу у Кримінально-процесуальному кодексі України, у якому будуть урегульовані 
процедурні питання з метою забезпечення найкращого інтересу потерпілої дитини.

7. Підготувати нову постанову Пленуму Верховного суду щодо застосування судами зако-
нодавства про відповідальність за сексуальні злочини відносно дітей.

12 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_materials_show_124.html
13 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_materials_show_115.html
14 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_materials_show_120.html.
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8. Ратифікувати Гаазьку Конвенцію про захист дітей та співробітництво з питань між-
державного усиновлення.

9. Затвердити концепцію впровадження ювенальної юстиції в України, приділяючи 
значну увагу захисту прав дітей, які стали жертвами та свідками правопорушень.

10. Ратифікувати конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 
й сексуальних зловживань.

11. Провести загальнонаціональну роз’яснювальну кампанію для населення України щодо 
ювенальної юстиції.

12. Розробити систему забезпечення та захисту прав дитини, розробити механізм взає-
модії різних органів та установ щодо захисту дитини. 

13. Створити спеціалізовані центри соціально-психологічної реабілітації дітей, постраж-
далих від сексуального насильства та сексуальної експлуатації. 

14. Доручити Міністерству юстиції України та Міністерству закордонних справ України 
зробити правильний переклад назви Конвенції Ради Європи № 201 українською мовою. 

15. Врахувати всі рекомендації, які містяться в Альтернативному звіті про виконання 
Україною Конвенції ООН про права дитини (с. 69–��).

До наданих вище рекомендацій варто додати наступні:
1. Розробити комплексний документ на виконання Закону України «Про охорону ди-

тинства» та Заключних рекомендацій Комітету ООН з прав дитини та виконувати його.
2. Провести громадські обговорення теми введення комендантських годин і їх наслідків 

для дітей.
3. Здійснити наприкінці 2012 року моніторинг виконання Указу Президента № 1163/2011.
4. Виділити бюджетні кошти на обладнання «зелених кімнат».
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ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ1

Насильство є причиною розпаду тисяч українських сімей. Близько 90% потерпілих від 
насильства в сім’ях за даними МВС — жінки. Будучи виявом порушень прав людини та 
ґендерно обумовленим явищем, воно порушує основоположне право людини на життя: біль-
ше 1 000 жінок в Україні щорічно гинуть від рук своїх близьких. Понад 100 000 звернень за 
фактами насильства в сім’ї — це лише дані офіційної статистики МВС протягом одинадцяти 
місяців 2011 р. Наведені цифри свідчать про те, що чинна державна політика попередження 
та боротьби з насильством в сім’ї потребує оптимізації і удосконалення на всіх рівнях.

У 2010 р. на профілактичному обліку перебувало майже 92 тис. кривдників, з них чо-
ловіків — 84,2 тис. У першому півріччі 2011 р. цей показник дорівнював 102,1 тис. кривдни-
ків, з них 94,4 тис. — чоловіки. Щороку кількість осіб, які перебувають на обліках в ОВС за 
вчинення насильства в сім’ї, зростає (табл.1).

Табл. 1.

Рік 2005 2006 200� 200� 2009 2010 6 місяців 
2011

Кількість чоловіків 72 194 74 571 77 664 8 760 85 680 94 399 97 260

Кількість жінок 10 638 9 284 9 098 8 760 7 190 7 227 7 212

Усього осіб, які перебувають на об-
ліку в міліції за вчинення насиль-
ства в сім’ї 

84 155 85 178 87 831 85 085 93 327 101 652 104 472

Завдяки Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», який було прийнято 
в 2001 р., стали видимими масштаби проблеми, хоча існуюча статистика залишається верхівкою 
айсбергу. Визначені органи державної влади, відповідальні за координацію дій щодо протидії 
насильству в сім’ї. Розпочалося впровадження роботи соціальними службами та управліннями 
у справах сім’ї, дітей та молоді. Здійснювалися масштабні освітні проекти для різних категорій 
фахівців та інформаційні кампанії (наприклад, «Залишайся людиною» та «Давай разом»). Зроб-
лений аналіз судової практики. Розроблені та впроваджуються корекційні програми для осіб, 

1 Розділ підготовлено Левченко К. — МЖПЦ «Ла Страда — Україна» на основі моніторингу стану вико-
нання законодавства у сфері попередження насильства в сім’ї, який був здійснений робочою групою, 
до складу якої увійшли наступні експерти: В.О. Брижик, Т.І. Бугаєць, І.І. Довгаль, С.В. Гудь, М.В. Єв-
сюкова, О.А. Калашник, Л.І. Козуб., Л.Г. Ковальчук, О.О. Лазаренко, Б.П. Лазоренко, К.Б. Левченко, 
М.М. Легенька, Ю.В. Ніколайчук, О.В. Савенок, О.І. Суслова, А.В. Чигрин та інші. 

Результати моніторингу містяться у виданні: Моніторинг стану виконання законодавства України 
щодо протидії насильству в сім’ї. 2001–2011 роки / Кол. авт.: О.Ф. Бондаренко, В.О. Брижик, та ін.; 
заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко; вступ. слово О.О. Зарубінського. — Х.: Видавництво «Права 
людини», 2011. — 240 с.
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які скоїли насильство в сім’ї. Але ці позитивні надбання не призвели поки до того, щоб особа, 
яка потерпає від насильства в сім’ї, отримувала б належний захист, а кривдник був притягне-
ний до належної відповідальності. Свідченням тому є стрімке зростання кількості звернень до 
ОВС та на Національну «гарячу лінію» з питань запобігання насильству та захисту прав дити-
ни. Починаючи з листопада 2004 по грудень 2011 рр., на НГЛ з питань запобігання насильству 
та захисту прав дітей надійшло 23 350 дзвінків. За 2011 р. (в грудні порахована кількість дзвінків 
за 10 днів) надано 11 400 консультацій.

Табл. 2. Винесення захисних приписів та притягнення 
до адміністративної відповідальності за їх невиконання23

№ Рік Всього 
на обліку

Поставлено на облік 
в поточному періоді 

Винесено 
захисних 
приписів

Складено адмін. протоколів 
за ст. 173-2 за невиконання 

захисного припису

1. 2008 85 085 66 119 6 394 1 505

2. 2009 93 327 72 945 6 551 1 604

3. 2010 102 133 81 135 6 684 Даних немає1

4. 2011 6 міс. 104 892 44 088 2 706 Даних немає

Тенденція зростання кількості звернень на Національну гарячу лінію 
по запобіганню насильству та захисту прав дітей  

2011 рік — січень–листопад)

Розподіл дзвінків по місяцям (2011 р., дані за 10 днів грудня)

2 Таблиця складена на підставі статистичних даних МВС України.
3 З 1 січня 2010 р. зазначена статистика не збирається у зв’язку із започаткуванням форми звітності 

№ 1-НС (наказ МВС № 388 від 08.09.2009 «Про затвердження форми звітності № 1-НС «Звіт про стан 
протидії насильству в сім’ї” (квартальна)».
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з метою моніторингу виконання дільничними інспекторами міліції норм закону «Про попередження насиль-

ства в сім’ї» в липні-вересні 2011 р. було проанкетовано 294 міліціонери у восьми областях україни та в м. сім-

ферополі (арк). здійснене анкетування не претендувало на дослідження національного масштабу, водночас 

воно дало можливість зробити певні висновки. з випадками насильства в сім’ї на своїх дільницях дім стика-

ються досить часто. від 10 до 20 разів на місяць — трохи більше 14%, від 5 до 10 разів на місяць — більше 

45%, і майже 40% опитаних — до 5 разів на місяць. таким чином, якщо порахувати за рік, то цифри відповідно 

будуть у 14% — від 120 до 240 випадків, у 45% — від 60 до 120 випадків, у 40% — до 60 випадків на рік. якщо 

помножити навіть найменшу цифру — до 60 випадків насильства на рік — на кількість дільниць (близько 

13 000), виходить майже 780 тис. випадків.

якщо вирахувати середньозважену кількість випадків насильства в сім’ї, з яким зустрічається в середньому 

1 дільничний інспектор міліції, то вийде 6,8 випадків на місяць, або близько 82 випадків на рік. якщо вихо-

дити з цього, то орієнтовна кількість випадків насильства в сім’ї складає на рік біля 1 066 000. зрозуміло, що 

це — орієнтовні суто оціночні підрахунки, але в їх основі лежать об’єктивні цифри цього дослідження. 

водночас із даних відомчої статистики відомо, що кількість звернень у випадках насильства в сім’ї до овс 

складає трохи більше 100 000 на рік. тобто вже виникає різниця більш ніж у сім разів. то що ж тоді відбувається 

з іншими випадками? вони не реєструються? вони не реєструються як випадки домашнього насильства? Щось 

інше? тож можна зробити висновок, що органами внутрішніх справ реєструється приблизно 10% випадків 

насильства в сім’ї.

У 2010 р. Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту було змінено підходи до збору 
статистичних даних і запроваджена статистика кількості звернень за статтю. Так, у 2010 р. 
924 звернення надійшло від дітей (І півріччя 2011 р. — 557 звернень), 100 390 звернень 
від жінок (І півріччя 2011 р. — 56 184 звернення), 8 938 звернень від чоловіків (І півріччя 
2011 р. — 6 411 звернень). На заходи з попередження насильства в сім’ї протягом 2010 р. 
виділено 556 387,1 грн. (І півріччя 2011 р. — 242 090 грн.). До регіональних банків даних сі-
мей, які опинилися в складних життєвих обставинах, занесено у 2010 р. 8 593 сім’ї (І півріч-
чя 2011 р. — 3 953 сім’ї), з них охоплено соціальним супроводом центрів соціальних служб 
для сімей, дітей та молоді — 3 308 сімей (І півріччя 2011 р. — 734). До центрів соціально-
психологічної допомоги направлено у 2010 р. 387 сімей (І півріччя 2011 р. — 81 сім’я).

Відповідно до даних Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини 
протягом першого півріччя 2011 р. щодо 888 дітей надійшли звернення в служби у справах 
дітей як про таких, що потерпали від насильства над ними, з них: 432 дівчинки (22 дітей 
потерпіли від сексуального насильства, 22 — від економічного, 130 — від психологічного, 
258 — від фізичного); 456 хлопчиків (27 — від економічного, 134 — від психологічного, 
259 — від фізичного).

2011 рік відзначився негативними тенденціями, пов’язаними із практикою руйнуван-
ня напрацьованих механізмів запобігання насильству внаслідок затягнутої адміністративної 
реформи грудня 2010 р., в ході якої були загублені ці важливі сфери державного управлін-
ня. Більшість висновків та рекомендацій, зроблених в попередній доповіді правозахисних 
організацій щодо стану дотримання прав людини (2009–2010) залишаються актуальними 
та нереалізованими. Лише в квітні 2011 р. указом Президента було затверджено положення 
про Міністерство соціальної політики, яке мало прийняти на себе функції центрального 
уповноваженого органу державної влади у цій сфері, що відбулося в листопаді 2011 р. Си-
туація із обласними управліннями та районними відділами залишається невизначеною, що 
призводить до управлінського хаосу, втрати ресурсів та напрацювань і, як наслідок, неза-
безпеченню з боку держави законних прав та інтересів осіб, які страждають від насильства 
в сім’ї.

Є й проблеми, пов’язані із недоліками нормативно-правового забезпечення у цій сфері. 
Так, здійснений в 2011 р. моніторинг виконання законодавства показав, що жертва не за-
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хищена від вчинення щодо неї/нього насильства в сім’ї, а правопорушники не несуть адек-
ватної відповідальності. Назвемо деякі з основних проблем.

1. Визначення термінів, (які є засадничою частиною будь-якого закону) що містяться 
у ст. 1 Закону «Про попередження насильства в сім‘ї», не відповідають сутності проблеми 
насильства в сім’ї та міжнародним стандартам. Частина з них не узгоджена з іншими норма-
тивно-правовими актами. Наприклад, коло осіб, на яких має поширюватися дія законодавс-
тва з попередження насильства в сім’ї, окреслене через поняття «члени сім’ї», унеможливлює 
на практиці захист певних груп осіб, які не підпадають під це поняття, але страждають від 
насильства в сім’ї та потребують допомоги. Ця прогалина має бути усунута. 

2. Відсутність прямого посилання у Законі «Про попередження насильства в сім’ї» 
(ст. 2) на норми міжнародних договорів впливає на низьку ефективність застосування між-
народних стандартів у сфері протидії насильству в сім’ї на рівні правозастосування.

3. Формальний підхід до діяльності щодо протидії насильству в сім’ї з боку вищого 
керівництва влади держави виявляється на прикладі затвердженого 1 грудня 2010 р. Кабі-
нетом Міністрів України плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насиль-
ству!» на період до 2015 р., виконання якого не координувалося в 2011 році.

4. Окрім неузгодженості між деякими нормативно-правовими актами існує проблема 
їх практичного застосування. Так, наприклад, під час проведення каскадних тренінгів для 
дільничних інспекторів міліції з питань протидії насильству в сім’ї в рамках Програми рів-
них можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН4, було виявлено низький рівень 
знань нормативно-правових актів, а також незастосування положень Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї» в практичній діяльності. Як свідчить спілкування з учас-
никами тренінгів, не всі з них мають текст цього Закону, а також наказу 3131/386 (2009 р.). 
Яскравим прикладом незнання законодавства є інформація про продовження винесення 
офіційних попереджень про неприпустимість віктимної поведінки після виключення цього 
положення із Закону в 2009 р., чому є підтвердженням лист від 30.06.2011 р. № 01-15/923 
Управління у справах молоді та спорту Закарпатської ОДА.

5. Застосування положень нормативно-правових актів напряму залежить від їх дове-
дення до відома виконавців. Моніторинг показав низьку правову дисципліну на різних 
щаблях влади, внаслідок чого інструкції та внутрішні документи можуть мати в практиці 
верховенство над законами, а прийняті зміни до законів — не доводитися до виконавців 
роками. Відсутня система постійного навчання співробітників органів внутрішніх справ, 
суддів, соціальних працівників щодо чинних положень законодавства у сфері подолання 
насильства в сім’ї.

6. Фактично відсутнє фінансування діяльності у сфері попередження насильства в сім’ї 
та надання допомоги потерпілим, що призводить до невиконання положень законодавства. 
Як результат — збільшення кількості скарг на бездіяльність та дії різних органів влади, які 
приходять, в тому числі на Національну «гарячу лінію» із запобігання насильству та захисту 
прав дитини.

«мені 18 років, і я маю проблеми з вітчимом, він п’є, дебоширить і управи на нього не має, бо в нього брат 

міліціонер, він нічого не боїться. скажіть, що робити? у мене почалися гормональні зрушення через постійні 

скандали» (15.04.2011 р., рівненська область).

 «мій син вигнав мене з квартири. квартира повністю належить мені, він там лише зареєстрований, але змі-

нивши всі замки категорично відмовляється пустити мене. Після виклику міліції я чекала декілька годин, потім 

прийшов дільничний, сказав що нічого не може зробити, щоб розбиралися самостійно, заяву приймати не буде. 

Що робити в такій ситуації?» (01.07.2011 р., дніпропетровська область).

4 У рамках «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні», в 2009–2011 рр. було впроваджено 
всеукраїнську навчальну програму з питань запобігання насильству в сім’ї: підготовлено 44 тренери, 
які провели більше 600 тренінгів для дільничних інспекторів міліції (біля 60% усіх ДІМ). 
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«дільничний інспектор міліції сказав, що для того, щоб подати заяву по факту вчинення насильства у сім’ї, 

необхідні заяви двох свідків, і необхідно сплатити штраф за виклик міліції» (19.07.2011 р., сумська область)

7. Нерідкими є випадки, коли співробітники міліції вважають насильство в сім’ї суто 
«сімейною проблемою» і не виконують покладені на них обов’язки. 

«мене побив чоловік. я лежу в лікарні зі струсом мозку. також чоловік чинить психологічне насильство що-

до дитини. моя донька написала 2 заяви до міліції, але міліція сказала, що не реагує на сімейні конфлікти» 

(25.06.2011 р., київська область). 

«мені 91 рік. Проживаю з дочкою та зятем. зять б’є, знущається. я зверталася до міліції, але міліція не хоче ре-

агувати, бо це сімейні проблеми. я зверталася до прокуратури, але результату немає» (22.07.2011р, м. київ).

 «я знаходжусь в офіційному шлюбі з жінкою, яка зловживає алкогольними напоями. ми разом не прожи-

ваємо, але маємо спільну дитину. моя жінка не доглядає за дитиною належним чином, проте, коли я забираю 

дитину до себе, моя жінка зранку п’яна приходить до мого будинку і завдає шкоду майну: починає бити скло, 

ламати паркан. я звертався до органів опіки і піклування, проте вони так і не відреагували на моє звернен-

ня. міліція також після виклику жодного разу не приїхала, мотивуючи це тим, що в них і так багато справ» 

(24.07.2011 р., область не визначена).

Із скарг на Національну «гарячу лінію» з питань попередження насильства 

в сім’ї і захисту прав дитини Центру «Ла Страда — Україна».

8. В питаннях захисту дітей від насильства та жорстокого поводження Закон «Про попе-
редження насильства в сім’ї» не узгоджується з нормами Закону «Про охорону дитинства», 
який набрав чинності до його прийняття. 

9. Законодавством нечітко визначені органи влади, відповідальні за попередження на-
сильства в сім’ї (стаття 3 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»), напри-
клад, органи та заклади освіти, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо.

10. На корекційні програми в 1-му півріччі 2011 року спрямовано 2 494 особи (протягом 
2010 р. — 4 965 осіб, з яких тільки 302 особи пройшли корекційні програми). З тих, що на-
правлялися в І-му півріччі 2011 р. — 198 особи. Не направлялись на корекційні програми 
особи, які вчиняли насильство, в Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Лу-
ганській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій 
областях. 

Табл. 3. Статистика МВС 2004 р. — І півріччя 2011 р.

Рік Перебувало осіб на профілактичному обліку на кінець звітного періоду:

2004 р. 81 957

2005 р. 84 115

2006 р. 85 178

2007 р. 87 831

2008 р. 85 085

2009 р. 93 327

2010 р. 102 113

І півріччя 2011 р. 104 892

11. Закон «Про попередження насильства в сім’ї» не передбачає обов’язковості ство-
рення кризових центрів. Визначено, що такі центри створюються місцевими державними 
адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань 
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попередження насильства в сім’ї відповідно до соціальних потреб регіону. При цьому, яким 
чином визначати потреби регіону, не визначено ні Законом, ні існуючими підзаконними 
нормативно-правовими документами. Інформація про зроблені уповноваженим органом 
влади з цього питання подання відсутня. І це при тому, що не у всіх регіонах України ство-
рені та діють кризові центри. При цьому в більшості регіонів діють установи, які надають 
допомогу жертвам насильства в сім’ї. Такі установи фінансуються як з обласних та місцевих 
бюджетів, так і з міжнародних фондів. В 2011 р. не було змінено Типове положення про 
центри соціально-психологічної допомоги, відповідно до якого забезпечення тимчасового 
притулку можливе лише для осіб, вік яких не перевищує 35 років та для осіб (без указання 
віку) з неповнолітніми дітьми, місце реєстрації яких знаходиться в межах регіону, в якому 
функціонує заклад. Ці питання стосується і соціальних центрів матері та дитини5. Надання 
допомоги особам похилого віку, які постраждали від насильства в сім’ї, або щодо яких існує 
реальна загроза вчинення такого насильства, до цього часу є не вирішеним питанням.

Табл. 4. Статистика МВС (2010 р. — перше півріччя 2011 р.)

Рік Кількість жертв насильства в сім’ї, на-
правлених до спеціалізованих установ 
для реабілітації 2010 р.

Кількість осіб, які вчинили насильство 
в сім’ї, направлених до кризових центрів 
для проходження корекційної програми

2010 р. 317 3 673

І півріччя 2011 р. 114 2 047

Всього: 431 5 720

12. Моніторинг показав, що центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства 
в сім’ї не надають Міністерству охорони здоров’я України інформацію про обсяги проведе-
ної ними роботи для узагальнення. Водночас лист від Управління охорони здоров’я м. Сева-
стополя показав, що за 7 років існування центру, в якому в штаті 10 працівників, включно 
з акомпаніатором не було жодного звернення від потерпілих від насильства. Разом з тим 
нижче наведені дані щодо кількості осіб в м. Севастополі, яких взято на облік за вчинення 
фізичного насильства в сім’ї: в 2004 р. — 456, в 2005 — 584, в 2006 — 527, в 2007 — 625, 
в 2008 — 816, 2009 — 895, 2010 — 1047. Можна припустити, що кількість потерпілих від 
фізичного насильства буде не меншою. Про що це може свідчити: про відсутність належно-
го інформування жертв насильства в сім’ї про існування центру та можливість отримання 
відповідної допомоги чи про наявність даного центру лише в «паперовому» варіанті?

13. У 2009–2011 рр. було проведено ряд моніторингових досліджень, спрямованих на 
вивчення судової практики у справах, пов’язаних з жорстоким поводженням з дітьми, на-
сильством щодо дітей та жінок та суто насильством в сім’ї [2; 3; 4]. Узагальнення отриманої 
інформації з цих досліджень дозволяє зробити такі висновки щодо особливостей притяг-
нення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з насильством в сім’ї:

А. У переважній більшості, при розгляді справ про злочини, пов’язані з насильством 
у сім’ї, що належать до категорії нетяжких та середньої тяжкості, суд звільняє об-
винувачених від відбування покарання з випробуванням із застосуванням ст. 75 КК 
України. Отже, можна стверджувати про відносну «м’якість» покарань, що призна-
чаються судами. 

Б. Суди дуже рідко виносять окремі ухвали з метою звернення уваги соціальних служб 
або органів внутрішніх справ на сім’ю, в якій було вчинено насильство в сім’ї, з ме-
тою подальшого запобігання вчиненню насильства в сім’ї, попередження вчинення 
більш тяжкого злочину, захисту прав жертв. Винесення окремої ухвали/постанови 

5 Обмеження в забезпеченні тимчасовим притулом зумовлюється необхідністю витрат на утримання 
закладів, що здійснюються за місцем реєстрації за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених 
для виконання програм, спрямованих на розв’язання проблем дітей, жінок та сім’ї.
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може допомогти сім’ї вийти із ситуації насильства, за згодою членів сім’ї соціальна 
служба може взяти сім’ю під соціальний супровід як таку, що опинилась у складних 
життєвих обставинах. 

В. У судовій практиці України майже немає прикладів покладення на засудженого, 
який систематично вживає алкоголь або наркотики, обов’язку згідно зі ст. 76 КК 
пройти курс лікування від алкоголізму або наркоманії в разі звільнення від пока-
рання з випробуванням у порядку ст. 75 КК України. Якщо особа, яка вчинила 
злочин, пов’язаний із насильством сім’ї, є хронічним алкоголіком або наркоманом, 
про що є підтверджуючі медичні документи, суд має право покласти на таку особу 
обов’язок пройти курс лікування від алкоголізму та наркоманії у разі застосування 
ст. 75 КК України.

Г. Суд недостатньо уваги приділяє історії насильства в сім’ї і не бере до уваги, що таке 
насильство могло існувати роками і вчинений злочин є епізодом у багаторічному 
знущанні над родиною. Враховуючи те, що серед іншого завданнями кримінального 
судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних осіб, які беруть у ньому 
участь, судам необхідно уникати формального підходу під час розгляду справ про 
вчинення насильства в сім’ї, з’ясовувати ризики для життя та здоров’я потерпілих 
осіб.

Д. Існує практика розгляду справ, пов’язаних з насильством в сім’ї, за скороченою 
процедурою, застосовуючи ст. 299 КПК щодо визнання недоцільним дослідження 
доказів стосовно фактичних обставин справи. Це звичайно, сприяє більш оператив-
ному розгляду справи, але в такому разі суд може упустити важливі обставини, що 
в подальшому може призвести до порушення прав потерпілих осіб. 

Е. Під час розгляду справ, пов’язаних із сексуальним насильством стосовно дітей, суд 
нерідко викликає до суду потерпілих дітей для їх допиту в залі суду, нерідко мало-
літні потерпілі присутні під час розгляду справи в суді, і такі справи розглядаються 
у відкритому судовому засіданні. 

Є. Ще однією особливістю розглянутих справ, пов’язаних з насильством у сім’ї від-
носно дорослих осіб, є масове звільнення у 2009 р. обвинувачених від відповідаль-
ності внаслідок прийняття Верховною Радою України Закону «Про амністію», який 
вступив у силу 26 грудня 2008 р. 

Ж. Як показав моніторинг судового розгляду справ стосовно насильства в сім’ї в по-
рядку цивільного судочинства, що здійснювався у 2011 р. за підтримки Програми 
рівних можливостей і прав жінок в України, насильство в сім’ї є однією з причин 
припинення шлюбу. У таких справах у більшості випадків позивачами виступають 
жінки, проте трапляються справи, пов’язані з насильством в сім’ї, в яких пози-
вачами є чоловіки. Жінки у своїх позовних заявах вказують, що сімейне життя не 
склалося, «оскільки чоловік зловживає спиртними напоями, влаштовує сімейні сварки, 
бійки» або «внаслідок застосування фізичного насильства чоловіком, приниження люд-
ської гідності позивачки». 

14. Моніторинг бази даних Єдиного державного реєстру судових рішень, який прово-
дився у серпні 2011 р., надав можливість зробити висновок, що судові справи про стягнення 
коштів з осіб, які вчинили насильство в сім’ї, на відшкодування витрат на утримання жертв 
насильства в сім’ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї, відсутні.6 

юристи київського міського центру роботи з жінками київської міської державної адміністрації намагались 

у своїй практиці застосувати ст. 14 закону. але практично застосувати статтю виявилось неможливим. 

у юристів постали такі питання:

6 http://reyestr.court.gov.ua/
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який нормативно-правовий акт чітко встановлює механізм стягнення коштів з особи, яка вчинила насильство 

в сім’ї, у спеціалізованій установі для жертви насильства в сім’ї?

чи є судова практика розгляду даної категорії справ?

чи не завдасть ще більшої шкоди жертві насильства в сім’ї подання такого позову? адже є ризик того, що 

кошти будуть «стягнені» з сім’ї, а не з кривдника.

15. Адміністративні стягнення за скоєння насильства в сім’ї залишаються неефективни-
ми, на що вказувалося в попередніх доповідях.

Табл. 5. Види накладених адміністративних стягнень 
(згідно зі статистичною звітністю МВС України)��

Рік Всього 
на обліку 

Постав-
лено 

на облік 

Складе-
но адмі-
ністра-
тивних 
прото-
колів за 
ст. 173-2 

Прий-
нято 

судами 
рішень

Поперед-
ження

Штраф Виправні 
роботи

Адмін. 
арешт

Гром.
роботи

Звіль-
нено від 
адмін. 

відпові-
дальності 

2008 85 085 66 119 98 891 90 556 5 104 74 169 350 10 342 — 591

2009 93 327 72 945 112 734 102 232 3 304 83 687 230 14 289 — 722

2010 102 133 81 135 121 065 105 5907 797 59 332 102 10 730 — 858

2011 
6 міс.

104 892 44 088 66 270 54 6448 795 29 890 262 4 465 2 079 462

16. Серйозною підставою для роботи по вдосконаленню національного законодавства 
є підписання Україною 7 листопада 2011 р. Конвенції Ради Європи № 210 по боротьбі із 
насильством щодо жінок та домашнім насильством, ратифікація якої вимагає суттєвих за-
конодавчих змін.

висновки та рекомендації

1. Використовувати висновки та рекомендації, які містяться в доповіді «Права людини 
в Україні. 2009–2010».

2. Створити робочу групу в Комітеті Верховної Ради з прав людини, національних мен-
шин та міжнаціональних відносин для розробки комплексних змін до законодавства з ме-
тою його приведення у відповідність до Конвенції Ради Європи про боротьбу із насильс-
твом щодо жінок та домашнім насильством.

3. Розробити та прийняти окрему програму по попередженню насильства в сім’ї.

7 Дані, отримані від Держаної судової адміністрації України. Державною судовою адміністрацією ве-
деться статистика стосовно кількості осіб, щодо яких розглянуто справи, а Міністерством внутрішніх 
справ до 2010 р. велась статистика щодо кількості прийнятих рішень судами.

8 Там само.
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XXIII. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ —  
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ1

У 2011 році спостерігалися і позитивні, і негативні дії держави щодо торгівлі людьми. 
Так, у вересні Верховна Рада все ж таки прийняла Закон України «Про протидію торгівлі 
людьми». З іншого боку весь рік не було системної практичної роботи у сфері протидії тор-
гівлі людьми. Не розроблені нормативно-правові акти на виконання Закону. Не визначений 
уповноважений орган державної влади, відповідальний за впровадження цієї роботи. Отри-
мання допомоги потерпілими було можливим тільки завдяки міжнародним та громадським 
організаціям. У Глобальному звіті щодо стану протидії торгівлі людьми (червень 2011 р.), що 
готується експертами Державного департаменту США, Україна залишилася за результатами 
2010 р. у другій групі (робота проводиться, але недостатньо)2.

1. інституційні механіЗми

Як зазначалось в інших розділах, проблемою 2011 р. було руйнування інституційного 
механізму протидії торгівлі людьми. Указом Президента 9 грудня 2010 р. ліквідоване Мініс-
терство України у справах сім’ї, молоді та спорту, яке було уповноваженим та координу-
ючим органом центральної виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми. Указами 
Президента від 6 квітня 2011 р. були затверджені положення про центральні органи вико-
навчої влади, і функції ліквідованого міністерства частково передані Міністерству соціаль-
ної політики. При цьому такий важливий напрямок, як протидія торгівлі людьми, залишив-
ся поза компетенцією усіх центральних органів влади (в т. ч. станом на 31 грудня 2011 р.). 
Як наслідок — не була затверджена розроблена ще в 2010 р. Державна програма протидії 
торгівлі людьми на 2011–2015 роки, хоча затвердження очікувалось у вигляді закону, тобто 
як Державної цільової програми із виділеним фінансуванням. На це зверталася увага міжна-
родних та громадських організацій3; але реакції з боку держави не було. В дезорієнтованому 
стані знаходилися обласні управління у справах сім’ї та молоді, на яких на місцях покладені 
функції координування цією роботою, і які очікують більше року реорганізації внаслідок 
реформування. Міжвідомча комісія протягом року не збиралася жодного разу.

2. Збір та уЗагальнення інформації

Внаслідок відсутності програми та відповідального органу влади інформація та звіти про 
стан проблеми та діяльність у сфері протидії торгівлі людьми в 2011 р. державними структу-

1 Підготовлено К.Левченко — Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда — Україна»
2 http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/tip-2011-ukr.pdf
3 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_materials_show_93.html, http://motilek.com.ua/index.php/2010-03-
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рами не збиралася та не аналізувалася, всупереч рекомендаціям Комітету ООН по ліквідації 
дискримінації щодо жінок. Інформація щодо використання Україною системи управлін-
ня інформацією про стан протидії торгівлі людьми (TIMS — The Trafficking Information 
Management System), безпечного веб-ресурсу, який був запущений на рівні Ради Європи 
в травні 2010 р., нема, хоча ця система є ефективним інструментом управління інформацією, 
який дозволяє ГРЕТА (Групі експертів по моніторингу виконання Конвенції Ради Європи 
про заходи по протидії торгівлі людьми) та урядам обмінюватись ключовими документами, 
підготовленими в ході процедури моніторингу, в тому числі оціночними звітами ГРЕТА 
та коментарями урядів на них, а також рекомендаціями Комітету Сторін Конвенції.

3. роЗробка та вдосконалення Законодавства як Політична необхідність

20 вересня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про протидію торгівлі людь-
ми». Проект внесений народним депутатом України О.О. Зарубінським 10 травня 2011 р. 
В основу покладено проект Закону, який розроблявся робочою групою, створеною в Мініс-
терстві у справах сім’ї, молоді та спорту ще в 2008 році, що працювала за підтримки Офісу 
координатора проектів ОБСЄ, за участю представників міжнародних та громадських органі-
зацій, незалежних експертів. 

Не дивлячись на негативний висновок щодо цього законопроекту Головного науко-
во-експертного управління4 — «за результатами розгляду в першому читанні законопроект 
доцільно відхилити», а також той факт, що 31 травня Верховна Рада 239 голосами з 313 за-
реєстрованих проголосувала навіть проти його включення до порядку денного розгляду на 
пленарному засіданні, 5 липня 2011 р. він був прийнятий в першому читанні. А менш ніж 
через три місяці став чинним нормативно-правовим актом держави. В поданні Комітету 
по боротьбі із організованою злочинністю та корупцією № 04-12/3-997 від 2 червня 2011 р. 
говориться: «На своєму засіданні 1 червня 2011 р. (протокол № 81) Комітет вирішив реко-
мендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України про протидію торгівлі 
людьми. Це рішення Комітету базується на тому, що положення законопроекту мають у 
своїй більшості суперечливий й юридично необґрунтований характер»5. Але вже у висновку 
щодо підготовки законопроекту до другого читання, той же Комітет підтримує прийнят-
тя Закону: «Вважаючи нагальною потребою подальше удосконалення роботи з реалізації 
міжнародних зобов’язань держави щодо боротьби з транснаціональною організованою зло-
чинністю, складовою якої є протидія торгівля людьми, Комітет пропонує прийняти у дру-
гому читанні та в цілому проект Закону України про протидію торгівлі людьми (протокол 
засідання Комітету від 8 вересня 2011 р. № 85)». Таку зміну можна пояснити політичною 
доцільністю прийняття Закону, який є одним із пунктів Національного плану з виконання 
Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, що затверджений Указом 
Президента 22 квітня 2011 р. (№ 494/2011). Відповідно до нього, Кабінету Міністрів Украї-
ни необхідно забезпечити виконання цього плану, що Кабмін в цьому пункті не виконав. 
Тож прийняття Закону мало на меті не лише протидію торгівлі, але й виконання зазначе-
ного плану дій. Що отримало українське суспільство з прийняттям Закону України «Про 
протидію торгівлі людьми» — крок до спрощення візового режиму між Україною та ЄС чи 
реальний інструмент боротьби із цим злочином — залишається риторичним питанням.

Метою прийняття Закону є «визначення шляхів законодавчого врегулювання питання 
протидії торгівлі людьми, мінімізації її наслідків через установлення відповідних органі-
заційно-правових засад, повноважень органів виконавчої влади, визначення статусу осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми, порядку надання допомоги таким особам». Закон 

4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radac_gs09/g_zak_list_n?word=8469
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40311
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визначає: основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на протидію торгів-
лі людьми; повноваження органів виконавчої влади під час здійснення заходів з протидії 
торгівлі людьми; механізм запобігання торгівлі людьми, боротьби з нею, надання допо-
моги та захисту постраждалим особам; права постраждалих від торгівлі людьми осіб, які 
звернулися за допомогою; засади міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі 
людьми. Крім того, ним визначена процедура репатріації іноземців та осіб без громадян-
ства, які постраждали від торгівлі людьми, а також спеціальні принципи протидії торгівлі 
дітьми. Є положення, які стосуються захисту прав іноземців або осіб без громадянства, які 
потерпіли від торгівлі людьми на території України. В Законі міститься низка інноваційних 
положень, особливо тих, які стосуються захисту потерпілих від торгівлі людьми. Так, з ме-
тою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та їх захисту ство-
рюється Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми (ст. 13). Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має 
право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів внутрішніх справ щодо захисту 
прав і свобод (ст. 14). Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється 
на строк до двох років (ст. 15). Особа, якій встановлено такий статус, має право на забез-
печення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання (ст. 16): медичної, 
психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги; тимчасового розміщення, 
за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності 
може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема, у зв’язку 
з участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі; відшкодування 
моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому 
Цивільним кодексом; одноразової матеріальної допомоги; допомоги у працевлаштуванні, 
реалізації права на освіту та професійну підготовку тощо.

Але навіть поверховий аналіз Закону «Про протидію торгівлі людьми» показує, що він 
не в повній мірі відповідає положенням Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії 
торгівлі людьми. Так, в Законі не сформульовані положення щодо виплати компенсацій 
потерпілим від торгівлі людьми, формування спеціального фонду компенсації жертвам, по-
терпілим від торгівлі людьми, як того вимагає ст. 15 Конвенції. В ньому не застосовується 
термін «встановлення періоду видужування і рефлексії для осіб», відносно яких є підозра, 
що вони є жертвами торгівлі людьми. Є положення, які викликають насторогу. в ст. 6 Зако-
ну «Повноваження Кабінету Міністрів України» серед інших визначене таке, як визначення 
порядку утворення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людь-
ми». При цьому виникає сумнів щодо можливості захисту персональних даних потерпілих 
від торгівлі людьми, розголошення яких сприятиме їх віктимізації та дискримінації.

Викликає сумнів також висновок про те, що прийняття цього Закону не потребуватиме 
внесення змін до інших нормативно-правових актів. Так, на сьогодні усі центри надання 
допомоги особам, які перебувають в складних життєвих обставинах (кризових ситуаціях), 
працюють на основі типових положень, які, в свою чергу, розробляються на основі Закону 
України «Про соціальну роботу із молоддю». Однак Закон України «Про соціальну роботу 
з молоддю», яким легітимізується їх діяльність, обмежує можливість потрапляння до таких 
центрів осіб лише у віці до 35 років. Тож існують суперечності між законами України, які 
вимагають змін.

Очікування від прийняття Закону «Про протидію торгівлі людьми» є амбітними, але їх 
реалізація залежить від політичної волі, від того, яким чином положення Закону будуть про-
писані в Державній програмі протидії торгівлі людьми, яка має бути затверджена Кабінетом 
Міністрів, конкретизовані в підзаконних нормативно-правових актах, чи будуть і в якому 
розмірі виділені фінанси для реалізації запланованих заходів тощо. Так, у пояснювальній 
записці до проекту Закону зазначалось, що реалізація законопроекту потребуватиме виді-
лення коштів в обсязі 2 003,4 тис. грн. з державного бюджету, 13954,1 тис. грн. з місцевих 
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бюджетів та 3 264,1 тис. грн. з інших джерел на здійснення моніторингу діяльності суб’єктів 
протидії торгівлі людьми та публікацію щорічної доповіді6. 

Народні депутати України також пропонують ліцензувати діяльність «клубів знайомств» 
та «шлюбних агентств». Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії торгівлі людьми» парламент ухвалив у першому читанні. Ініціато-
ри нового законопроекту пропонують внести до Кримінального кодексу додаткові санкції. 
А саме: якщо клуби знайомств та шлюбні агентства працюватимуть в Україні без спеціаль-
ного дозволу, стягувати штраф від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень «з конфіскацією знарядь 
діяльності чи без такої»7. У фахівців є сумніви щодо доцільності таких змін.

Законом «Про амністію» (від 8 липня 2011 р. № 3680-VI) в 2011 р. не передбачена ам-
ністія осіб, які відбувають покарання за скоєння злочинів за статтями 143, 149 Криміналь-
ного кодексу України8.

4. Правоохоронна діяльність

Статистика кримінальних справ, відкритих правоохоронними органами України за 
статтею 149 КК, залишається стабільною, хоча із тенденцією до зменшення. Так, за 6 мі-
сяців 2011 р. відкрито 126 справ (в 2010 — 337). Ця тенденція, на нашу думку, пов’язана із 
погіршенням роботи відповідних підрозділів МВС України, пов’язаних із реорганізацією та 
затягнутим у часі реформуванням в середині МВС — ліквідацією Департаменту боротьби 
із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, створення на його місці Департаменту 
боротьби із кіберзлочинністю та торгівлею людьми, а потім плани по ліквідації цього ново-
створеного департаменту та його підпорядкування Департаменту карного розшуку.

В 2011 р. виникли і перші гучні скандали, пов’язані із діяльністю Департаменту бороть-
би із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, які активно представлені в Інтернеті9, 
але стосовно яких невідомі дані щодо здійснених перевірок, підтверджень або спростувань. 
Неоднозначним з боку низки журналістів та експертів є й відкриття кримінальної справи 
проти начальника відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в Мико-
лаївській області10. Все це не сприяє ефективній боротьбі із злочинами, і показує, наскільки 
необхідним є громадський контроль за роботою міліції.

5. Профілактична робота

У цій сфері, як і в попередні роки, активність виявляли не тільки громадські організації, 
але й державні структури. У 2011 р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту видано 
черговий наказ № 292 від 29.03.2011 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи 
щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році»11. 
Було також продовжено роботу експертної групи над доопрацюванням стандартів щодо 
здійснення послуг у сфері протидії торгівлі людьми. Результатом стали 4 проектні докумен-
ти: Стандарт надання інформаційно-просвітницьких послуг із запобігання торгівлі людьми; 

6 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_140.html
7 http://www.radiosvoboda.org/content/article/24378968.html
8 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3680-17
9 «Сутенери в погонах» — http://umdpl.info/index.php?id=1320911004, http://tema.in.ua/article/6806.html
10 http://ua.life.comments.ua/2011/05/23/151178/nachalnik-viddilu-dlya-borotbi-z.html
11 http://la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_47.html
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Стандарт надання соціальних послуг дітям, які постраждали від торгівлі людьми; Стандарт 
надання послуг із запобігання торгівлі людьми для осіб, які знаходяться в уразливому стані; 
Стандарт надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми. Доку-
менти відкриті для обговорення12. Але не дивлячись на отримані позитивні оцінки, вони 
досі не затверджені.

Була проведена експертиза шкільних навчальних планів з метою з’ясувати можливості 
включення теми протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей в базову частину державно-
го компоненту шкільних навчальних програм. За результатами Міністерству освіти і науки, 
молоді та спорту були представлені методичні рекомендації щодо включення таких тем до 
шкільних програм13. У ході дослідження «Стан впровадження навчальних програм (тем) з пи-
тань запобігання торгівлі людьми в системі підготовки педагогічних та соціальних працівників 
вищими навчальними закладами» було зібрано та узагальнено інформацію стосовно наявності 
у навчальних програмах ВНЗ та обсягу спецкурсів, окремих тем і питань щодо проблематики 
торгівлі людьми та експлуатації дітей14. Підготовлена низка посібників та публікацій з теми.

Наскільки важливим є інституалізація діяльності в т.ч. для ведення профілактичної 
роботи, ілюструє наступний приклад. За ініціативою Державної служби молоді та спорту, 
ЮНІСЕФ, міжнародних та громадських організацій розпочалася соціальна кампанія «Давай 
разом» до ЄВРО-2012. Один з її напрямків, «Червона картка», присвячений профілакти-
ці негативних явищ в суспільстві, зокрема, дискримінації, насильству в сім’ї, сексуаль-
ної експлуатації дітей, нетолератності та ксенофобії. Офіс Координатора проектів ОБСЄ, 
Ла Страда пропонували включити до цього переліку протидію торгівлі людьми, що не було 
зроблено. Аргументом представників держави було наступне: оскільки в державі не існує 
відповідального органу державної влади за протидію торгівлі людьми, то відповідно, не іс-
нує і проблеми. Як наслідок — в першу частину кампанії, яка фінансується державою, тема-
тика профілактики торгівлі людьми не була включена. Вона буде включена в другу частину, 
яка фінансуватиметься вже з позабюджетних коштів.

6. надання доПомоги ПотерПілим від торгівлі людьми

Як і в попередні роки, надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми залишалося сфе-
рою відповідальності міжнародних15 та громадських організацій16. За 6 місяців 2011 р. МОМ 
в Україні самостійно та через мережу громадських організацій надано допомогу 397 потерпі-

12 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_206.html
13 http://la-strada.org.ua/ucp_mod_materials_show_124.html
14 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_207.html 
15 Разом з мережею партнерських НУО по всій території Україні, за період з січня 2000 року до вересня 

2011 року 7954 постраждалі особи (611 — за 9 місяців 2011 р.) отримали допомогу в рамках реінтегра-
ційної програми МОМ, яка, залежно від індивідуальних потреб кожного постраждалого, включала 
юридичні консультації та представництво інтересів у кримінальному та цивільному судочинстві; ме-
дичну та психологічну допомогу, забезпечення притулку, професійну підготовку, програми надання 
невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від торгівлі людьми, які прагнуть започаткувати 
власний бізнес, та інші форми допомоги. З 2002 року в рамках допомоги, здійснюваної МОМ, працює 
Медичний реабілітаційний центр, єдиний у своєму роді в Україні, де повне медичне обслуговування 
та психологічна допомога надаються безкоштовно на безпечній та конфіденційній основі. З 2002-го 
по 2010 рік, понад 1 700 постраждалих скористалися послугами Центру (http://iom.org.ua/ua/activities/
combating-human-trafficking.html).

16 Всього за період 1997 — 2011 рр. Центром Ла Страда було надано допомогу 1989 особам. Протягом 2011 
р. допомогу було надано 109 постраждалим від торгівлі людьми, насильства, включаючи домашнє 
насильство, як в Україні, так і за кордоном, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
тощо. У зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та збільшенням реклами в 
мережі Інтернет, за 2011 р. було надано близько 1000 електронних консультацій.
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лим (за весь 2010 рік — 1085 потерпілим)17. Також за 6 місяців 2011 р. надано допомогу 47 дітям 
(в 2010 р. — 123), 26 дівчатам та 21 хлопчику. Типи експлуатації дітей наведені в табл. 1.

Табл. 1

Тип експлуатації 2005 2006 200� 200� 2009 2010 2011

Жебрацтво 7 3 1 4 2 58 16

Сексуальна1 28 46 51 43 31 41 12

Трудова 4 1 8 9 12 15 8

Змішана — — — — — 5 1

Порнографія — — 2 — 2 3 1

Кримінальна діяльність — — — — — 1 2

Група високої імовірності 
потрапляння у траффік

— — — — — — 7

Найбільш популярною країною призначення в усі роки спостережень була та залишається 
Російська Федерація, на друге місце в останні роки пересунулася Польща (на початку 2000 — 
це була Туреччина), на третьому місці — Україна18. Цифри показують зростання кількості 
ідентифікації випадків внутрішньої торгівлі людьми (46 осіб за статистикою МОМ за перші 
6 місяців 2011 р., 114 — в 2010), а також випадків торгівлі людьми, пов’язаних із трудовою ек-
сплуатацією (див. табл. 2. із даними МОМ нижче). Аналіз статистичних даних також показує, 
що щороку збільшується і в абсолютних , і у відносних цифрах кількість чоловіків, які визнані 
потерпілими від торгівлі людьми — 36% у 2010 р. та 43 — у 2011 (табл. 3.)19. В останні роки 
спостерігаються випадки виявлення потерпілих від торгівлі людьми — громадян інших країн — 
в середині України, що є підтвердженням того, що Україна є не лише країною походження 
потерпілих від торгівлі людьми, але й призначення (8 осіб в 2010 р., 9 — за 6 міс. 2011).

Табл. 2.

Форма експлуатації 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Сексуальна5 403 558 597 581 392 397 369 84

Трудова5 190 232 320 500 404 337 612 284

Змішана 24 28 15 33 7 23 30 —

Жебрацтво 9 10 5 4 14 16 61 16

Інше6 — — 1 — 3 — 13 13

Табл. 3

Стать

Кількість постраждалих

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Жінки 540 713 761 849 625 596 693 227

Чоловіки 86 115 176 272 195 177 392 170

17 http://www.stoptrafficking.org/view.statistics/
18 http://www.stoptrafficking.org/view.statistics/
19 http://www.stoptrafficking.org/view.statistics/
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В Центрі «Ла Страда — Україна» близько 20% справ — це справи жінок, які виїхали за 
кордон з метою виходу заміж за іноземця і з тих чи інших підстав потребують на сьогодніш-
ній день допомоги, зокрема, щодо повернення в Україну. Там різні аспекти: вони потерпа-
ють і від насильства, в тому числі чоловіки в них забрали документи і використовують, як 
домашню робітницю; є жінки, які перебувають у сексуальному рабстві, і великий відсоток 
жінок, які не можуть повернутися в Україну разом з дитиною20.

Позитивним надбанням 2011 р. стала підготовка проекту Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють захо-
ди у сфері протидії торгівлі людьми», підготовлений Мінсімьямолодьспорт за сприяння Офісу 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Цей документ має більш конкретно визначити повно-
важення суб’єктів, механізм їх взаємодії, процедури щодо організації допомоги постраждалим 
тощо. Наразі документ знаходиться на етапі доопрацювання та погодження з усіма відповідни-
ми структурами. Він потребує суттєвого доопрацювання. Проте, оскільки цей документ є лише 
проектом, куди планується внесення доповнень і який має пройти процедуру погодження всіх 
відповідних структур, наразі важко говорити про його практичне впровадження.

7. міЖнародне сПівробітництво

Важливою подією 2011 р. стало підписання в лютому Меморандуму про співпрацю 
у сфері протидії торгівлі людьми між Урядами України та США. Але реалізація Плану 
співпраці між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України з питань протидії 
торгівлі людьми, відповідно до якого кожна з держав, у тому числі й Україна, взяла на себе 
зобов’язання щодо запровадження та фінансування активних дій для зупинення цього га-
небного явища, перебуває під загрозою зриву. Відповідальним за реалізацію Меморандуму 
з боку України визначено Міністерство України у справах освіти, науки, молоді та спорту, 
до переліку сфер компетенції якого протидія торгівлі людьми не віднесена, що було під-
тверджено і відповідними листами у відповідь на звернення Центру «Ла Страда — Україна». 
Фінансування діяльності відповідно до цього Меморандуму з боку України не було. 

Після прийняття Конвенції Ради Європи про заходи по протидії торгівлі людьми запра-
цював комітет ГРЕТА — регіональний механізм моніторингу виконання державами положень 
Конвенції. Не дивлячись на можливість, Україна не номінувала своїх представників до цієї 
групи експертів. Починаючи з 2008 р. і по вересень 2011 р. було проведено 6 засідань Комітету 
Сторін. Україна була представлена на 4 з них С. Шевчуком (І секретар Постійного представ-
ництва України при Раді Європи) та О. Петренко (ІІ секретар Постійного представництва 
України при Раді Європи). У вересні 2011 р., намагаючись вплинути на тривожну ситуацію 
із інституційним забезпеченням протидії торгівлі людьми в Україні та наданням допомоги 
потерпілим, «Ла Страда — Україна» надіслала листи з описом ситуації до групи ГРЕТА та до 
Спеціального доповідача ООН з питань торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми21.

30 липня 2011 р. було також надіслане ґрунтовне повідомлення до Комісії ООН зі ста-
тусу жінок з інформацією про ігнорування проблеми торгівлі людьми, і жінок зокрема, на 
рівні державної політики України22.

20 http://www.radiosvoboda.org/content/article/24378968.html
21 http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_134.html
22 Проведення адміністративної реформи, ліквідація Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту 

України, яке координувало питаннями протидії торгівлі людьми, відсутність діяльності з даної про-
блеми в положеннях інших центральних виконавчих органів державної влади, неприйняття нової дер-
жавної програми з протидії торгівлі людьми, відсутність комплексного законодавства щодо протидії 
торгівлі дітьми — ці питання стали основою повідомлення до міжнародної інституції http://www.la-
strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_120.html
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8. рекомендації

Рекомендацій, які містилися в попередніх звітах і не були виконані чи виконані частково, 
залишаються актуальними і сьогодні. Надаємо їх перелік і стан виконання в 2011 р. в табл. 4.

Табл. 4

№ Рекомендації Стан виконання рекомендацій в 2011 р.

1. Відпрацювати систему відшкодування збитків по-
терпілим від торгівлі людьми.

Не зроблено

2. Ефективна стратегія протистояння торгівлі людь-
ми повинна об‘єднати юридичні заходи та право-
охоронну діяльність з заходами в області запобі-
гання, координації та допомоги потерпілим.

Продовження пілотування НМП

3. Розвинути та ввести індикатори, які відображають 
ступінь розповсюдження торгівлі людьми в країні, 
вести статистичну базу потерпілих. 

Є наміри в проекті Державної програми протидії 
торгівлі людьми на 2011–2015 рр.

4. Внести зміни до Кримінального Кодексу України 
в частині встановлення відповідальності за ко-
ристування послугами дітей, що займаються про-
ституцією та виготовлення задля власних потреб, 
зберігання та використання дитячої порнографії.

Є пропозиції в законопроекті № 9540

5. Посилити взаємодію та координацію зусиль уря-
ду та громадського сектору по проблемі торгівлі 
людьми, на місцевому, регіональному, національ-
ному, та міжнародному рівнях.

Координації діяльності недостатньо. В 2011 р. спос-
терігалася негативна динаміка. 

6. Проводити інформаційні кампанії щоб підвищити 
рівень обізнаності щодо проблеми торгівлі людьми. 

Робота продовжується. Проте ця тематика не була 
внесена до переліку тем першої хвилі Національ-
ної кампанії до Євро-2012 «Давай разом» у зв’язку 
із відсутністю координаційного органу. Плануєть-
ся включення теми у другу хвилю цієї кампанії.

7. Підтримувати роботу «гарячих ліній», для попе-
редження потенційних мігрантів щодо ризиків по-
в’язаних з перетином кордону. 

Ситуація аутентична 2010 р. Підтримки гарячим 
лініям з боку держави не було.

8. Розробити критерії ідентифікації осіб, потерпілих 
від торгівлі людьми, з метою надання їм статусу 
потерпілого.

Розроблений, але не затверджений проект поста-
нови Кабінету Міністрів.

9. Внести зміни до процедури допиту та свідчень 
у суді потерпілої особи шляхом заміни прямого 
свідчення на відеозапис свідчення. 

Не зроблено

Рекомендації, які стосуються надання допомоги потерпілим, містяться в розділі, при-
свяченому питанням насильства в сім’ї. З урахуванням подій 2011 року додаємо наступні 
рекомендації.

1. В основу політики протидії торгівлі людьми покласти міжнародні документи, в т. ч., 
останні рекомендації Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок із за-
стосуванням індикаторів виміру прогресу та виділенням бюджетного фінансування.

2. Запрошення до участі в розробці нормативно-правових документів, якими забезпе-
чується робота національного механізму перенаправлення, громадських організацій, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та незалежних експертів. 

3. Продовження роботи по доопрацюванню та лобіюванню прийняття Державної про-
грами протидії торгівлі людьми на 2012–2016 роки, уточнення розробленого проекту та ін-
дикаторів.

4. Розробка законопроектів, необхідних для приведення законодавства України у від-
повідність до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми.
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5. Підготовка науково-практичного коментаря до Закону «Про протидію торгівлі людьми».
6. Прийняття стандартів щодо здійснення послуг у сфері протидії торгівлі людьми на 

національному рівні.
7. Підготовка інформації від громадських організацій до Комітету ООН по ліквідації 

дискримінації жінок щодо виконання п. 33 Заключних зауважень Комітету за результатами 
представлення Україною шостої та сьомої періодичної доповіді про виконання Конвенції 
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

8. Підготовка інформації від громадських організацій до Ради ООН з прав людини з при-
воду діяльності з протидії торгівлі людьми до другого Універсального періодичного огляду 
з прав людини.

9. Моніторинг виконання в 2012 р. положень Основних напрямків економічного та со-
ціального розвитку України у сфері протидії торгівлі людьми.

10. Моніторинг імплементації Закону України «Про протидію торгівлі людьми».
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1. Загальний огляд

2011 рік став для України роком намірів провести удосконалення вітчизняного зако-
нодавства, яке регламентує перебування іммігрантів в державі. Про необхідність подібних 
змін та усунення правових прогалин й колізій у відповідних нормативних актах неодно-
разово заявляла правозахисна спільнота, проте, вжиті владою кроки по оптимізації мо-
делі взаємовідносин «держава-іноземець» є суперечливими й неоднозначними з точки зору 
забезпечення дотримання прав іммігрантів. Запропоновані зміни до законодавчих актів, 
якими у 2011 році регулювалось перебування іммігрантів в Україні, мали фрагментарний 
й вибірковий характер і не сприяли посиленню правового захисту іноземних громадян від 
можливих корупційних зловживань в державних органах та випадків свавілля з боку сило-
вих структур. Запроваджені ініціативи стали лише додатковим підтвердженням того, що 
загальний вектор імміграційної політики України поступово, але невпинно зміщується у бік 
посилення правового тиску на іммігрантів та забезпечення тотального контролю за їх пере-
буванням в державі, що призводить до балансування України на межі порушень загально-
визнаних міжнародних норм дотримання прав і свобод мігрантів. 

Вірогідно, що на цей процес мало вплив певне розчарування країн Європи в окремих 
принципах державної мультикультурності та пасивної толерантності, що протягом 2011 року 
проявлялось як у публічних висловлюваннях європейських лідерів, так і у їх конкретних управ-
лінських рішеннях. Проте, порівняно з Європою, імміграційна ситуація в Україні дещо інша, 
і, наразі, влада не має вагомих та чітко обґрунтованих підстав для культивування політики 
агресивної настороженості стосовно іммігрантів. Подібні дії не тільки недоцільні, а й небез-
печні, оскільки останні кілька років український уряд, з подачі силових структур, і без того 
ставиться до іноземців із значною упередженістю, а у політиці «лібералізму з м’язами», яка 
зараз сповідується владою в Україні, традиційно більше м’язів, ніж лібералізму.

Правозахисники неодноразово вказували на очевидну надуманість спроб уряду і політи-
ків розцінювати в’їзд іноземних мігрантів в Україну, як серйозну загрозу для національних 
інтересів держави, причину етнічного «розмивання» української нації та вагомий фактор 
погіршення криміногенної ситуації в країні — необхідні для подібних висновків факти не 
фіксувались, а повний і неупереджений аналіз офіційної статистики свідчить про проти-
лежне.

Відповідно до даних Міністерства внутрішніх справ, станом на 01.10.2011 року в Україні 
перебуває 300 142 іноземця. Таким чином, відсоток іммігрантів до корінного населення 
складає лише 0,6, у той час, як критичною масою іммігрантів, за висновками демографів, 
вважається 10–12% від загальної кількості населення країни. 

1 Підготовлено Володимиром Батчаєвим, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини 
в правоохоронних органах
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Взагалі, в Україні постійно проживає 206 951 іммігрант, проте у своїй переважній біль-
шості (87% від загального числа) — це громадяни з країн колишнього СРСР, у тому числі 
68% — громадяни Росії, Білорусі та Молдови.

Прикладом мігрантофобії та перебільшення загрози від перебування в Україні інозем-
ців, є панічні пророцтва окремих чиновників та політиків щодо сотень тисяч нелегальних 
мігрантів, які поглинуть Україну у 2011 році у зв’язку з виконанням нею положень угоди 
з європейським співтовариством про реадмісію. Згідно з даними Адміністрації Державної 
прикордонної служби України, на виконання положень зазначеної угоди від уповноважених 
органів держав-членів ЄС було прийнято у 2009 році — 712 іноземців, у 2010 році — 398, 
за 9 місяців 2011 року — 179.

Офіційна статистика не підтверджує поширену у суспільстві думку про те, що значна 
кількість іноземців, які прибувають в Україну, залишається на території держави. Відповід-
но до даних Адміністрації Державної прикордонної служби України, за 9 місяців 2011 року 
на територію країни пропущено 18 828 993 іноземця та осіб без громадянства (надалі — іно-
земців). За цей же період у пунктах пропуску через державний кордон зареєстровано виїзд 
з України 18 718 909 іноземців. 

Не відповідає дійсності твердження про зростаючі обсяги нелегальної міграції іноземців 
в Україну. Згідно із статистикою МВС України, кількість затриманих нелегальних мігран-
тів за 9 місяців 2011 року (10 922) не зросла, а зменшилась на 3,3% у порівнянні з анало-
гічним періодом 2010 року. Середня наповненість пунктів тимчасового тримання інозем-
ців Державної прикордонної служби протягом січня-вересня 2011 року становила 30–50% 
у залежності від регіону. Аналогічна ситуація має місце з наповненістю спецустанов МВС 
для тримання нелегальних мігрантів. Рахункова палата України стверджує: «…потужності 
пунктів тимчасового перебування нелегальних мігрантів значно перевищили реальну пот-
ребу в таких закладах, витрати на їхнє утримання, видатки на оплату праці обслуговуючого 
персоналу постійно зростали. Склалася ситуація, коли на одного нелегального мігранта 
припадає двоє охоронців…»2

Статистичні дані спростовують і тезу про прибуття в Україну значної кількості неле-
гальних мігрантів з країн Африки, Південно-Східної і Центральної Азії, які у подальшому 
мають наміри проникнути до країн Західної Європи. Із загальної кількості затриманих в Ук-
раїні протягом січня-вересня 2011 року нелегальних мігрантів (10 922), 88% (9 592) є гро-
мадянами країн колишнього СРСР, які, як правило, не використовують нашу державу як 
транзитну зону для виїзду до країн ЄС.

Привертає увагу той факт, що, відповідно до офіційних даних МВС України, за 6 міся-
ців 2011 року працівниками міліції було виявлено 43 458 порушень іноземцями правил пе-
ребування в Україні, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Проведений 
аналіз країн походження іноземців-порушників законодавства вказує, що 80% з них також 
є громадянами країн колишнього СРСР. 

Згідно із статистичними даними Міністерства внутрішніх справ, за 9 місяців 2011 року 
на території України іноземцями було скоєно 2 989 злочинів, що становить 0,7% від загаль-
ної кількості зареєстрованих у нашій державі злочинів (433 586). За цей же період правоохо-
ронцями виявлено 191 808 злочинців, з яких лише 1,3% (2 436) є іноземними громадянами 
та особами без громадянства. Співвідношення кількості виявлених іноземців-злочинців до 
загальної кількості іноземних громадян, які перебували на обліку в МВС (ті, що офіцій-
но звернулись за продовженням терміну перебування в Україні, отриманням дозволу на 
імміграцію, посвідки на тимчасове проживання в зв’язку з працевлаштуванням, а також 
затримані нелегальні мігранти), незначне і становить лише 0,8%. Ще більш красномовним 
є співвідношення кількості іноземців-злочинців до загальної кількості іноземців, які відві-
дали Україну протягом січня-вересня 2011 року — 0,01%. Таким чином необхідно констату-
вати, що іммігранти серйозно на криміногенну ситуацію в Україні не впливають. 

2 http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16738219
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Щодо загрози поширення іммігрантами нетипових інфекційних хвороб — будь-які 
офіційні статистичні відомості, що підтверджують такий факт, в Україні не публікува-
лись.

Незважаючи на наведені вище дані, за допомогою маніпулювання цифрами статисти-
ки (акцентування уваги лише на загальній кількості іноземців-порушників без зазначення 
країн їх походження, опублікування вибіркових даних щодо впливу іммігрантів на ті чи 
інші негативні суспільні явища, приховування динаміки імміграційної ситуації), українсь-
кому суспільству через засоби масової інформації нав’язуються відверто ксенофобські за-
стереження на кшталт «Обережно — чужі ідуть!» та прищеплюється почуття недовіри до 
іммігрантів. З мовчазної згоди влади, в уявленні пересічного громадянина вже тривалий 
час штучно формується негативний образ іммігранта — потенційний злочинець з далекої 
країни, носій небезпечних інфекційних хвороб, претендент на твоє робоче місце та житло, 
людина з незрозумілим, а тому ворожим світорозумінням. 

Подібна не виважена державна політика і фактична відмова уряду від цілеспрямованої 
боротьби з проявами ксенофобії, у тому числі і у прес-медіа, не тільки призводить до стрім-
кого поширення у суспільстві різного роду побутових фобій по відношенню до іноземців 
з країн Кавказу, Африки, Середньої та Південно-східної і Центральної Азії, а і стимулює 
у населення дискримінаційні та радикальні настрої, підштовхує до вчинення стосовно іно-
земців «злочинів ненависті».

1 листопада 2011 року групою молодих чоловіків у масках приблизною кількістю 40–50 осіб, які були озброєні 

бітами та прутами арматури, вчинено масове побиття іноземців в місті луганськ. Першим об’єктом нападу став 

кіоск по виготовленню й продажу шаурми. хулігани взяли його у кільце і почали скандувати образливі лозун-

ги ксенофобського змісту, а потім, проникнув через розбиту вітрину до приміщення, почали бити продавця 

та трощити майно й виробниче обладнання.

Після цього молодики увірвались на територію луганського педагогічного університету та прослідували до 

гуртожитків, де проживають іноземні студенти, на своєму шляху вибірково б’ючи всіх зустрічних людей не 

європейської зовнішності. у результаті 4 іноземних студенти були госпіталізовані з травмами різного ступеню 

тяжкості.

Проте, продовжуючи обґрунтовувати необхідність посилення правового тиску на інозем-
ців вже звичними тезами про значні обсяги прибуття іммігрантів в Україну, можливістю їх 
впливу на криміногенну та санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні (лише можливістю, 
а не самим впливом) та штучно роздмуханою проблемою нелегальної міграції, у 2011 році 
державою було прийнято ряд нормативно-правових документів, які широко «рекламува-
лись» у засобах масової інформації і подавались суспільству, як своєрідний «рятівний круг» 
від масштабного вторгнення у державу іноземців.

2. концеПція дерЖавної міграційної Політики

Концепція державної міграційної політики була схвалена Указом Президента № 622/2011 
30 травня 2011 року. Безперечно, що сам факт розроблення цієї Концепції став для України 
важливим й довгоочікуваним кроком вперед — необхідність у акті, який визначав би страте-
гію у ставленні держави до міграційних процесів, назріла давно. УВКБ ООН відзначило, що 
Концепція містить важливі принципи керування процесами міграції та надання притулку, і, 
якщо Концепцію втілюватимуть у життя належним чином, у повній мірі та із застосуванням 
заходів, які би попереджали зловживання, цей документ створить гарні умови для розвитку 
національного законодавства у галузі міграції та надання притулку, яке відповідало би між-
народним стандартам.
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Концепція вірно вказує, що одним з головних завдань міграційної політики України 
повинно стати «створення умов для безперешкодної реалізації прав, свобод, законних інтересів 
мігрантів і виконання ними передбачених законодавством обов’язків» та декларує необхідність 
реалізації ряду важливих для іммігрантів питань, у тому числі:

— запровадження на законодавчому рівні механізму додаткового та тимчасового за-
хисту іноземців та осіб без громадянства;

— визначення квот імміграції в Україну з урахуванням поточної і перспективної демо-
графічної ситуації та ситуації, що склалася на ринку праці;

— створення для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах про-
живають або тимчасово перебувають на території України, умов для свободи пере-
сування, вільного вибору місця проживання, а також вільного залишення території 
України;

— забезпечення протидії проявам расизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості, 
формування толерантного ставлення населення до мігрантів;

– стимулювання мігрантів до раціонального територіального розміщення з урахуванням 
соціально-економічної та демографічної ситуації в регіонах;

— забезпечення захисту іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на тери-
торії України, що постраждали від торгівлі людьми; 

— створення сприятливих умов для тимчасового в’їзду в Україну іноземців та осіб без 
громадянства з туристичною метою, для навчання, провадження підприємницької 
діяльності тощо;

— забезпечення реалізації загальновизнаних міжнародних принципів і норм міжна-
родного права щодо захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового чи 
тимчасового захисту або притулку в Україні, враховуючи принцип не вислання;

— здійснення заходів, пов’язаних з інтеграцією в українське суспільство іноземців та 
осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також осіб, яким на-
дано статус біженців в Україні.

— підвищення рівня обізнаності працівників правоохоронних органів із міжнародни-
ми зобов’язаннями України з прав людини.

Проте, наявні реалії проживання іммігрантів у нашій країні не дають можливості у пов-
ній мірі поділяти оптимізм УВКБ ООН щодо ухваленої Концепції і висловлене застережен-
ня «…якщо Концепцію втілюватимуть у життя належним чином, у повній мірі та із засто-
суванням заходів, які би попереджали зловживання» набуває у загальному тексті особливого 
значення.

Очевидним недоліком Концепції є її незавершеність, у тому числі і як базового акту, який 
повинен забезпечити адекватне ставлення державних органів до іммігрантів й шукачів притул-
ку та унеможливити порушення їх прав і свобод, в першу чергу правоохоронними структура-
ми. Концепція, у сучасному її варіанті, є лише «декларацією про добрі наміри», оскільки не 
пропонує будь-яких запобіжників від корупції, бюрократичної байдужості та чиновницького 
свавілля, з якими постійно зіштовхуються іммігранти після прибуття в Україну. Перераховані 
вище гуманістичні положення Концепції залишаються для іноземців омріяною, але нереаль-
ною утопією, оскільки на практиці не виконуються і не можуть виконуватися через закріплену 
у інших нормативних актах державну стратегію «видавлювання» іммігрантів з України. 

 Вже традиційно Концепцію не оминуло використання пугала «нелегальної міграції», 
як реальної загрози для національної безпеки України, хоча хибність подібної тези очевид-
на. Завдяки непродуманій і, у певній мірі, показово-радикальній внутрішній політиці обох 
останніх президентів, в нашій державі спостерігається існування двох різних соціумів — ук-
раїнськомовного Заходу та російськомовного Сходу і Півдня, представники яких, маючи 
одне громадянство і проживаючи в одній країні, по суті існують у своїх власних відокрем-
лених групах, сповідують протилежні цінності і неприховано неприязно ставляться один 
до одного. Саме в цьому полягає головна загроза існуванню української держави й нації 
і саме на цю проблему, а не на незначний чисельно та слабкий у своєму впливі на суспіль-
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не життя країни прошарок іммігрантів із-за кордону, необхідно звернути свою увагу уряду 
й політикам.

Проте, хибно розставлені акценти у пріоритетах зміцнення національної безпеки приз-
вели до того, що Концепція містить необґрунтовано значну кількість положень, націлених 
виключно на організацію жорстокого контролю за іммігрантами, контролю, який може пере-
рости у їх переслідування. Враховуючи традиційну зосередженість силових і правоохоронних 
структур України на виконанні, передусім, каральних функцій та притаманну для органів 
виконавчої влади схильність до забезпечення досягнення показників у своїй діяльності за 
будь-яку ціну, така загроза є вірогідною та значимою. При цьому, саме передбачені Концеп-
цією заходи по протидії нелегальній міграції будуть використовуватись правоохоронними ор-
ганами для виправдання чинення ними тиску на іммігрантів та порушення їх прав і свобод.

 Так, Концепція передбачає реалізацію наступних заходів з чітко окресленою «силовою» 
складовою: 

— вдосконалення роботи державних органів, спрямованої на протидію нелегальній 
міграції;

— посилення відповідальності за правопорушення, пов’язані з нелегальною міграцією, 
та внесення в установленому порядку відповідних законодавчих пропозицій;

— забезпечення здійснення контролю за в’їздом в Україну мігрантів з метою пра-
цевлаштування або навчання;

— вдосконалення системи оброблення та збирання статистичної інформації про іно-
земців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають чи тимчасо-
во перебувають на території України;

— розроблення і впровадження ефективного механізму контролю за наявністю у іно-
земців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну, коштів для перебування 
в Україні і виїзду з її території;

— створення автоматизованих систем реєстрації інформації про іноземців та осіб без 
громадянства, які в’їжджають в Україну, особливо тих, що в’їжджають із держав, на 
які не поширюється режим безвізового в’їзду;

— створення системи обліку іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають на 
територію України, з фіксуванням їх біометричних даних,

— підвищення ефективності прикордонного та внутрішнього міграційного контролю.
Без сумніву, наразі Україна потребує впровадження нових управлінських рішень, наці-

лених як на уніфікацію та покращення обліку перебування іноземців на своїй території, так 
і на підвищення рівня спроможності держави протидіяти нелегальній міграції, як злочин-
ному бізнесу по переправленню людей через кордон. Проте, існує потреба у рішеннях вива-
жених і, головне, збалансованих законодавчими нормами захисту прав іммігрантів від мож-
ливих утисків та заздалегідь визначеними шляхами контролю за виконанням таких норм. 
Адже, досвід моніторингу діяльності правоохоронної системи України свідчить — МВС, 
СБУ, прикордонна та міграційна служби України можуть розцінити Концепцію державної 
міграційної політики, як додатковий «карт-бланш» від влади на активізацію своїх і без того 
агресивних дій щодо іммігрантів. Як не парадоксально, але прийняття Концепції може 
стати черговим поштовхом до збільшення кількості порушень прав іноземців в Україні, 
оскільки пріоритетами діяльності вітчизняної правоохоронної системи завжди були функції 
контролю, примусу й покарання, а не консультування й допомоги у адаптації.

3. дотримання Прав біЖенців та осіб,  
які Потребують додаткового або тимчасового Захисту

Одним із законодавчих актів 2011 року, який дійсно здатний посприяти покращенню рів-
ня дотримання прав й свобод іммігрантів в України, можна визнати Закон «Про біженців та 
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осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (№ 3671-VI від 08.07.2011 року). 
Серед інших нововведень у сфері регулювання імміграційних процесів саме цей документ 
є найбільш цивілізованим та гуманним з позицій міжнародного права.

Слід зазначити, що запровадження на законодавчому рівні чітких та виважених шляхів 
надання іммігрантам, які вимушено покинули країну постійного проживання, можливості 
реалізовувати в Україні своє право на захист і гідне існування, з кожним роком станови-
лося все більш відчутною нагальною потребою. Відношення правоохоронних структур до 
біженців в Україні вже тривалий час базується на недовірі й упередженості, коли наміри 
іммігранта-втікача уникнути переслідувань та врятувати своє життя, в’їхавши в нашу країну, 
розцінюються, як вірогідна загроза державній безпеці та громадському порядку. Подібне 
ототожнювання біженців з потенційними правопорушниками, призводить до численних 
випадків порушення прав біженців у правоохоронних органах, в тому числі й до необґрун-
тованого застосування щодо них фізичного насильства та позбавлення волі. 

Не став виключенням з цього ганебного правила і 2011 рік.

за інформацією «міжнародної амністії», в березні 2011 року співробітники прикордонних служби жорстоко по-

водилися з 14 афганськими біженцями, які просили притулку в україні. іммігрантам не було надано можливості 

оскаржити прийняте щодо них рішення про відмову у наданні статусу біженців та рішення про проведення їх видво-

рення. іноземці стверджували, що їх позбавили права користуватись послугами перекладача і, в процесі подання 

ними заяв на статус біженця та під час вирішення питання про їх видворення, примушували до підписування доку-

ментів, складених на незрозумілій для них мові. частину громадян афганістану не допустили до судових засідань, 

де розглядалися їх справи, всі затримані скаржились на те, що з ними жорстоко поводилися під час їх перебування 

під вартою та транспортування до міста києва. троє з них в знак протесту нанесли собі тілесні ушкодження.3

2 березня 2011 року в місті києві був поміщений до лук’янівського слідчого ізолятора «хімкінський заручник», 

громадянин російської Федерації денис солопов, який був вимушений виїхати з росії через переслідування 

з політичних мотивів. солопов отримав статус мандатного біженця в київському представництві увкб оон, 

але був затриманий поблизу підрозділу міліції, куди він звернувся з проханням про надання йому притулку на 

території україни.4 

у тому ж лук’янівському слідчому ізоляторі з літа 2010 року утримуються троє громадян узбекистану, які перебу-

вають під загрозою екстрадиції та очікують рішення української влади про їх видачу. усі затримані після прибуття 

в україну просили надати політичний притулок і заявляли про переслідування владою узбекистану за релігійними 

мотивами. офіційний представник управління верховного комісара оон у справах біженців в україні максим бут-

кевич вказує на повільне просування розслідування їх справ, незважаючи на активну роботу адвокатів. у громадян 

узбекистану, які претендують на статус біженців, за час ув’язнення загострилися хронічні захворювання.5

Проект «Без кордонів» громадської організації «Центр Соціальна Дія» заявив:

«в україні біженці потрапляють у глухий кут: прибувши до україни і дотримуючись усіх норм українського 

законодавства, вони просять про притулок, повідомляють про переслідування з боку органів влади країни по-

ходження — і саме через це пізніше опиняються в ув’язненні, під загрозою видачи до рук їх переслідувачів, як 

це сталося із трьома біженцями із узбекистану та одним біженцем з рФ. двох біженців затримали у них вдома, 

ще одного — у підрозділі служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а ще одного на виході 

з приміщення міграційної служби, коли вони намагалися подовжити дію довідок, як того вимагає українське 

законодавство. таким чином, українська влада позбавляє біженців можливості жити відповідно до закону: 

3 http://newsru.ua/ukraine/17mar2011/begencu_afgan.html, http://maidanua.org/static/news/2011/1300277606.html
4 http://www.radiosvoboda.org/video/24213677.html?isArticle=1
5 http://umma.org.ua/uk/news/ukraine/2011/07/18/1457
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якщо вони намагатимуться подовжити дію своїх документів — то постають перед перспективою ув’язнення 

і подальшого відправлення до своїх переслідувачів; якщо не подовжуватимуть реєстрацію — це може розгля-

датися правоохоронними органами, як адміністративне правопорушення».6

Закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» 
можливо визнати черговою і, порівняно з іншими нормативно-правовими актами з цього 
питання, найбільш вдалою спробою уряду удосконалити модель взаємовідносин «біженець-
держава». Разом з тим, відмічаючи у цілому більш прогресивну спрямованість вказаного 
закону в частині забезпечення дотримання прав іммігрантів, необхідно вказати на певні 
суперечності й неопрацьованості його окремих положень.

Встановлений 5-денний термін для декларування іммігрантом свого наміру отримати 
статус біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, є очевидно 
замалим, оскільки іноземець прибуває до країни з незнайомою йому структурою побудови 
органів влади і доволі складним розподілом відповідних повноважень між ними. 

Наголошуючи на неможливості висилання чи примусового повернення біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закон не встановлює подібну 
заборону щодо іммігрантів, які ще тільки звернулись за отриманням відповідного статусу, 
але остаточне рішення стосовно них поки що не прийняте. 

Законом чітко не прописана можливість звернення іммігранта із заявою про надання 
статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, до співробіт-
ників органів внутрішніх справ, незважаючи на те, що саме працівники міліції часто за-
тримують іммігрантів у рамках здійснення заходів по контролю за перебуванням іноземців 
в Україні. У подібних випадках вимоги іммігранта про надання йому можливості скориста-
тись своїм правом на звернення до органу міграційної служби, правоохоронці до уваги, як 
правило, не беруть, а навпаки намагаються видворити такого іноземця з України у найко-
ротший термін.

Закон унеможливлює отримання статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового 
або тимчасового захисту, іммігрантом, який до прибуття в Україну з наміром отримати такий 
статус, «перебував в третій безпечній країні». Неконкретність вжитого терміну «перебував» 
створює передумови для різноманітного його трактування, що, в свою чергу, може призвес-
ти до необґрунтованої відмови у наданні іноземцю права отримати захист в Україні.

У законі передбачається необхідність ознайомлення іммігрантів під підпис з порядком 
прийняття рішення за їх заявами, а також з правами та обов’язками особи, стосовно якої 
прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання бі-
женцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Проте, законом не встановлюється 
обов’язкова участь у цій важливій процедурі перекладача, що, за умов незнання іммігрантом 
української мови, перетворює її на бюрократичну формальність — іноземець не розуміє, 
який саме документ та з якою метою він підписує.

Недостатньо конкретизованим є положення закону про проведення дактилоскопії ім-
мігрантів, які звернулись до міграційної служби із заявами про визнання їх біженцями або 
особами, які потребують додаткового захисту. Свідомо чи несвідомо, але законодавці не пе-
редбачили захист отриманих міграційною службою ідентифікаційних даних іммігрантів від 
використання іншими відомствами, що, враховуючи особливості підпорядкування Держав-
ної міграційної служби України, вірогідно призведе до утворення бази таких дактилоскопіч-
них карт у системі Міністерства внутрішніх справ, яким і без того дактилоскопія іноземців 
здійснюється з порушеннями вимог закону України «Про міліцію».

Є суперечливим й положення щодо порядку інформування іммігранта про прийняте 
стосовно нього рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про 
визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Так, закон не пе-
редбачає ознайомлення іммігранта з таким рішенням під підпис, а лише зобов’язує орган 

6 http://noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/vsesvitnij-den-bizhentsya-po-ukrajinsky/
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міграційної служби протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надіслати іноземцю 
письмове повідомлення з викладенням причини відмови й роз’ясненням порядку оскар-
ження такого рішення. З урахуванням того, що на оскарження іммігранту надається лише 
5 днів з дня його письмового повідомлення (фактично не з моменту отримання іноземцям 
цього повідомлення, а з дати його підписання посадовою особою), реальна можливість 
провести таке оскарження зведена до мінімуму. Аналогічний порядок встановлений і для 
оскарження іммігрантом рішення про втрату чи позбавлення його статусу біженця або осо-
би, яка потребує додаткового захисту.

З незрозумілих причин закон надає можливість працівникам міграційної служби, одразу 
після звернення іммігранта із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує до-
даткового захисту, вилучати у нього національний паспорт та інші документи із сумнівним 
поясненням «для зберігання».

4. Зміни та доПовнення до Правових актів у сфері імміграції

Процеси формування імміграційного законодавства України в 2011 році наочно під-
твердили існування в країні негативної й загрозливої тенденції зростання авторитарності 
влади, яка неприховано демонструє свою зацікавленість у створенні зручної та вигідної для 
себе законодавчої бази. Нинішній уряд, позиціонуючи себе урядом «сильної руки», за до-
помогою змін у законодавстві періодично намагається збільшити свій вплив на суспільство 
та жорстко контролювати всі сфери життя в Україні. Проте, на подібне утискання своїх 
прав і свобод громадянське суспільство публічно відповідає незгодою та протестує проти 
запровадження владою таких ініціатив. Іноді це примушує можновладців пом’якшувати за-
конодавчі нововведення, щоб приглушити протести. 

 Подібні коливання не оминули і законотворчу діяльність у сфері імміграції — протягом 
минулого року головний нормативний акт, який врегульовує питання перебування іммігран-
тів на території нашої держави — Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства», двічі кардинально змінювався, що свідчить про певні вагання влади у оста-
точному виборі та закріпленні на офіційному рівні своєї позиції у ставленні до іммігрантів.

5 квітня 2011 року був ухвалений Закон «Про прийняття змін до деяких законодавчих 
актів України з питань міграції» (№ 3186-VI) — у певній мірі знаковий документ, який 
відкрито продемонстрував спробу влади розв’язувати проблеми, пов’язані з перебуванням 
іммігрантів в державі, виключно за допомогою правоохоронних структур. Вказаним актом 
були внесені зміни до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
(в редакції 1994 року), які мали за мету не усунення правових прогалин та проблем у по-
будові взаємовідносин «іммігрант-держава», а були зосереджені виключно на розширенні 
повноважень державних органів у проведенні контролю за іноземцями та здійсненні щодо 
них функцій примусу й покарання.

 Так, у статті 25 «В’їзд в Україну» Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» суттєво, з 6 до 11, розширений перелік підстав, які не дозволяють іммігран-
там в’їзд в Україну. Враховуючи те, що нововведені положення статті 25 не тільки встанов-
люють для іммігрантів обмеження безпосередньо при в’їзді в Україну, а і є базисними для 
застосування щодо них таких заходів примусу, як скорочення терміну перебування в Ук-
раїні та видворення за її межі, доцільно навести оновлений варіант статті повністю. 

стаття 25. в’їЗд в україну 

іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати в україну за дійсними паспортними документами. При 

цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати у встановленому порядку в’їзну візу, якщо інше не 

передбачено законодавством україни. 
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в’їзд в україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється: 

— в інтересах забезпечення безпеки україни або охорони громадського порядку; 

— якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів громадян україни та інших осіб, які проживають 

в україні, охорони здоров’я, а також забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля; 

— якщо при порушенні клопотання про в’їзд або при в’їзді в україну він подав про себе завідомо неправдиві 

відомості або підроблені чи зіпсовані документи, а також якщо його документи не відповідають встанов-

леному зразку або належать іншій особі; 

— якщо при в’їзді на територію україни він не подав дійсний паспортний документ, візу або інші документи, 

необхідні для в’їзду в україну відповідно до чинного законодавства; 

— якщо він у пункті пропуску через державний кордон україни порушив умови та порядок перетинання 

державного кордону україни, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконав законні розпо-

рядження чи вимоги посадових осіб державної прикордонної служби україни, митних та інших органів, 

що здійснюють контроль на державному кордоні україни; 

— якщо встановлено факти порушення ним законодавства україни під час попереднього перебування 

в україні; 

— якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він має інші, ніж заявлені ним при порушенні клопотання про 

в’їзд або при в’їзді в україну, підстави та мету в’їзду або не надав підтвердження щодо підстав та мети 

в’їзду;

— якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він є носієм інфекційної чи іншої хвороби, включеної до перелі-

ку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, або прибув із країни 

з особливо складною епідеміологічною ситуацією;

— якщо він в’їжджає в україну з метою транзитного проїзду, але не має належним чином оформлених доку-

ментів для в’їзду до країни призначення або наступних за україною транзитних країн, а також оплачених 

квитків з україни до зазначених країн; 

— якщо є факти невиконання ним фінансових зобов’язань перед україною, включаючи пов’язані з поперед-

нім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в’їзду в україну у зв’язку 

з видворенням, а також грошових стягнень; 

 — якщо він не має достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для по-

вернення до держави походження або транзиту до третьої держави, або у разі неможливості отримати 

достатнє фінансове забезпечення законним способом на території україни для громадянина держави, 

включеної до переліку держав, затвердженого кабінетом міністрів україни, та особи без громадянства, 

яка постійно проживає у державі, включеній до такого переліку. Порядок підтвердження достатнього фі-

нансового забезпечення для перебування в україні, транзитного проїзду через територію україни та виїзду 

за її межі, а також його розмір визначаються кабінетом міністрів україни».

З певною часткою іронії можна зауважити, що коли порядок в’їзду іноземців в Україну 
формулюється в одному невеличкому за змістом абзаці, а підстави для заборони — в оди-
надцятьох, статтю більш доречно озаглавити «Не в’їзд в Україну». 

Слід зазначити, що встановлені державою для іммігрантів обмеження у можливості 
відвідувати нашу державу і у попередній редакції закону були неконкретизовані, супере-
чливі за формулюванням, не мали достатніх правових засад для практичного застосуван-
ня і чітко визначеного механізму прийняття рішення та його оскарження, що створювало 
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передумови для корупційних зловживань посадових осіб прикордонної служби та органів 
внутрішніх справ. 

Нововведення до закону не усунули, а навпаки розширили можливості для чиновни-
цького свавілля при вирішенні питання «Пускати іноземця в Україну чи ні?», оскільки 
співробітники правоохоронних органів отримали ще більші можливості регулювати в’їзд 
іноземців в країну на власний розсуд, керуючись відомчими чи особистими корупційними 
інтересами, залишаючись при цьому повністю безкарними через неможливість оскарження 
іноземцем таких дій у судовому порядку.

Для прикладу, згідно із статтею 25 іноземцю не дозволяється в’їзд в Україну:

«якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він має інші, ніж заявлені ним при порушенні клопотання про в’їзд 

або при в’їзді в україну, підстави та мету в’їзду або не надав підтвердження щодо підстав та мети в’їзду».

Відповідно до такого формулювання, обмеження накладається: по-перше — виключно 
на підставі припущення посадової особи, по-друге — не за вчинену протиправну дію, а лише 
за можливі наміри її вчинити. Є недоречним і вживання поняття «обґрунтовані підстави», 
оскільки роз’яснень, які саме підстави слід вважати «обґрунтованими», закон не дає. Необ-
хідно вказати і на невиваженість формулювання «не надав підтвердження щодо підстав та 
мети в’їзду», оскільки іноземці з країн безвізового в’їзду лише повідомляють про мету свого 
прибуття в Україну безпосередньо при перетині кордону і не зобов’язані мати документи, 
які цю мету підтверджують (запрошення, візу відповідного типу тощо).

Отже, прийняття такого важливого для іммігранта рішення про можливість його в’їзду 
в Україну залежить не від правової норми, а виключно від особистого ставлення посадової 
особи до іноземця чи до країни його походження, можливо, ставлення упередженого чи 
неприязного. Враховуючи прищеплену силовим структурам недовіру та настороженість до 
іноземців з країн, так званої «небажаної міграції», це призводить до численних порушень їх 
прав і свобод.

З інтерв’ю з громадянином Туреччини М.:

«те, що робиться у прикордонному пункті в одесі, це суцільний кошмар. до приїжджих іноземців ставляться не 

поблажливо, зверхньо і відверто грубо. я постійно проживаю в україні на законних підставах — маю посвідку 

на проживання і цього літа поїхав в одесу зустріти свою доньку. спочатку чекав її у своєму автомобілі, а потім 

вирішив піти назустріч. добре, що так зробив, бо побачив, що прикордонники її не пропускають. я спробував 

з’ясувати чому, адже з документами все гаразд, але ніхто не хоче зі мною розмовляти, лише сказали, що 

причини заборони вони не повинні розголошувати. я їм кажу: «скількох людей ви пропустили, чому саме цих 

зупинили?» там, крім дочки, ще кількох іноземців не пускали і, до речи, всі громадяни туреччини. я обурю-

вався: «іноземцям з сша чи німеччини — жодних проблем, чому таке ставлення до нас? я досить впливовий 

у туреччині чоловік і в україні мене поважають. моя дочка тут навчалась і зараз приїхала не торгувати десь на 

ринку, а до мене у гості». реагування ніякого, просто ніхто не хоче розмовляти. як би не зателефонував у наше 

консульство, так би і повернули дочку назад. але гроші не давав принципово, за гроші вони би пропустили.

мої співвітчизники всі знають, що громадянину туреччини їхати в україну через одесу необачно — при най-

меншій нагоді будуть, як у вас кажуть, «розводити» на гроші»

З інтерв’ю з громадянином Лівану М.:

«Прилетів в аеропорт «бориспіль» разом з нареченою — громадянкою україни. вона у мене була, з батьками 

знайомилась, тепер я у гості приїхав. на пропускному пункті мене зупинили люди у формі, навіть не знаю при-

кордонники або ще хтось. через що зупинили теж не знаю, я питав, але їх англійська не дуже добра, а росій-

ської не розумію я. моя дівчина підійшла і про щось розмовляла з цими людьми, а потім сказала, що би я дав 

50 доларів. я віддав їх жінці у формі. вважав, що так і повинно бути, що це збір якійсь або що. вже потім моя 
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наречена пояснила, що це плата за те, що би мене пропустили без зайвих ускладнень, хоча які ускладнення 

можуть бути — у мене все з документами гаразд. я почав розпитувати, але вона відмовилась про це говорити».

громадянин грузії к. прилетів в україну в аеропорт бориспіль 11 серпня з приватною метою, але, замість зус-

трічі із товаришем, провів добу у транзитній зоні аеропорту без їжі, води та можливості придбати картку для 

мобільного телефону. «він приїхав до нас вперше, а у нього відсутні документи від туристичної фірми або про 

бронювання місця у готелі, що є підтвердженням мети перебування іноземця в україні» — пояснили співробіт-

ники контрольно-пропускного пункту. Пояснення іноземця, що він має намір декілька діб проживати у свого 

товариша, до уваги прикордонниками не бралися. «я об’їхав всю Європу, у мене дружина громадянка країни 

Єс, але такого ставлення ще не бачив. мені сказали — у тебе немає доказів, що ти приїхав в україну з метою 

туризму» — обурюється громадянин грузії. йому погрожували депортацією, але через добу відпустили через 

те, що консульська установа чехії підтвердила факт постійного проживання громадянина к. у своїй країні по 

посвідці на проживання.7

6 вересня громадянка афганістану н., яка прибула в україну для відвідування своїх батьків, була затримана при 

проходженні паспортного контролю в аеропорту бориспіль разом з чоловіком та малолітньою дитиною. у іно-

земців була українська віза до 15 листопада, авіаквитки на 27 вересня для повернення в афганістан, а у залі 

аеропорту їх зустрічав батько жінки — громадянин україни. затриману родину розмістили у маленькій кімнаті 

в транзитній зоні аеропорту із залізними стільцями замість меблів, де іноземці провели наступні три доби. 

громадянка н. вказує, що харчову суміш для годування дитини, вона була вимушена розводити водою з крану, 

а стан її здоров’я, вірогідно через хвилювання, погіршився так, що до неї викликали бригаду швидкої медичної 

допомоги. «Прибулі не змогли пояснити мету свого прибуття в україну та не мали достатнього фінансового 

забезпечення для перебування на її території» — таким чином пояснили мотиви затримання прикордонники. 

лише через три доби, після звернення Посольства афганістану в україни до керівництва прикордонної служби, 

затриманим надали дозвіл на в’їзд в україну.8 

Міністерство внутрішніх справ України зробило спробу дещо деталізувати процедуру 
обмеження в’їзду мігрантів на територію України, розробивши «Інструкцію про порядок 
прийняття органами внутрішніх справ України рішень про заборону в’їзду в Україну інозем-
цям та особам без громадянства» (затверджена наказом МВС України від 07.07.2011 № 410, 
зареєстрована в Мін’юсті України 29.07.2011 № 934/19672). Згідно з вимогами зазначеного 
документу, у міліції така заборона виноситься виключно на підставі відповідної постано-
ви, затвердженої посадовою особою МВС, у якій повинні обґрунтовуватись причини, що 
стали підставою для прийняття рішення про неможливість в’їзду іноземця в Україну. Про-
те, міліція у черговий раз показує своєрідне розуміння поняття «обґрунтування», оскільки 
у постанові заборонено вказувати джерела отримання негативної інформації про іноземця 
та те, яким чином така інформація була отримана. Крім цього, відповідно до пункту 4 Інс-
трукції, підставою для заборони в’їзду іноземця в Україну, може бути інформація, отримана 
в результаті здійснення органами внутрішніх справ оперативно-розшукової діяльності — не 
підкріплене фактичними доказами повідомлення від особи, яка на конфіденційних й конс-
піративних засадах співпрацює з міліцією. Таке повідомлення, без відповідного допуску, не 
має права витребувати навіть суд.

Привертає увагу і той факт, що Інструкція не тільки не містить положень про право 
іноземця якимсь чином оскаржити винесену стосовно нього постанову про заборону в’їзду 
в Україну, а взагалі не передбачає отримання ним копії цього документу і навіть можли-
вості ознайомитись зі змістом постанови для з’ясування причин встановленого щодо нього 

7 http://www.kyivpost.ua/ukraine/article/privet-iz-borispolya-inostrancev-zaderzhivayut-i-diskriminirut-po-
granichniki-30206.html

8 http://www.kyivpost.ua/ukraine/article/privet-iz-borispolya-inostrancev-zaderzhivayut-i-diskriminirut-po-
granichniki-30206.html
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обмеження. І це з врахуванням того, що максимальний можливий термін заборони в’їзду 
в Україну у 2011 році збільшено до 10 років.

Не продуманим залишається і порядок взаємодії державних органів щодо обміну ін-
формацією про іноземних громадян, стосовно яких прийнято рішення про заборону в’їзду 
в Україну. Так, в Інструкції передбачається направлення копій міліцейської постанови про 
заборону в’їзду лише до Адміністрації Державної прикордонної служби України та Робочого 
апарату Укрбюро Інтерполу, при цьому до Міністерства закордонних справ така копія не 
надсилається. Зазначений порядок створює передумови для того, що, за певних обставин, 
іноземець, отримавши у консульській установі України необхідну для в’їзду візу, може не-
сподівано для себе дізнатися про неможливість свого перебування в Україні вже після при-
буття на її територію, безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон в аеропор-
ту. Вірогідність цього у рази збільшується через те, що процедура ознайомлення іноземця 
з прийнятим стосовно нього рішенням про заборону в’їзду в Україну, як вже вказувалось, 
взагалі не регламентована. 

Вочевидь розуміючи таку можливість, але реагуючи на неї досить своєрідно, законо-
давці доповнили Закон «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» новою 
статтею 28-1 «Повернення іноземців та осіб без громадянства, яким не дозволено в’їзд 
в Україну». Відповідно до положень вказаної статті, не допущений в Україну іноземець 
«в найкоротший строк повертається в державу, з якої він прибув, або в державу, яка видала 
паспортний документ, тим самим перевізником, який здійснював його перевезення в Україну… 
Витрати на повернення несуть такий перевізник та іноземець. У разі неможливості негайного 
повернення іноземця, він перебуває у пункті пропуску через державний кордон України до його 
повернення». Виходячи із змісту, держава не тільки припускає саму можливість створення 
подібної ситуації на своєму кордоні, а і перекладає на іноземця витрати, до яких призвели 
прогалини в українському законодавстві.

У статті не вказується і те, хто та яким чином повинен організувати належні умови 
перебування іммігрантів, не допущених в Україну у пункті пропуску через державний кор-
дон — забезпечити їжею, місцями для відпочинку, адже «найкоротший строк повернення 
в державу» може розтягнутися на декілька діб.

Коментуючи положення статті 25 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» слід зазначити, що вони не тільки встановлюють обмеження для іммігрантів 
безпосередньо при перетинанні ними кордону України, а і є підставами для проведення 
скорочення реєстрації та видворення іноземців, які вже знаходяться на території держави 
на законних підставах.

Особливо наочно відмову від ліберального курсу щодо іммігрантів, влада демонструє 
у запроваджених змінах до статей 31 та 32 Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства».

Стаття 31 «Скорочення терміну тимчасового перебування в Україні» у новій редакції стала 
чи не основним правовим важелем можливого впливу й тиску держави на іноземців, які 
перебувають в Україні на законних підставах. Для оцінювання подібних нововведень, наве-
демо обидва варіанти статті.

Стаття 31 до змін 2011 року:

іноземцю та особі без громадянства, який порушує законодавство україни, якщо ці порушення не передбача-

ють адміністративної або кримінальної відповідальності, може бути скорочено визначений йому термін пере-

бування в україні.

такий термін може бути також скорочено, якщо в іноземця та особи без громадянства відпали підстави для 

його подальшого перебування в україні.

рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в україні при-

ймається органами внутрішніх справ, державної прикордонної служби україни. 
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Стаття 31 після змін 2011 року:

іноземцю та особі без громадянства скорочується раніше визначений йому термін перебування в україні у разі: 

— порушення ним законодавства україни; 

— якщо у нього відсутні підстави для подальшого перебування в україні; 

— якщо він не має достатнього фінансового забезпечення для подальшого перебування і для повернення 

до держави походження або транзиту до третьої держави або можливості отримати достатнє фінансове 

забезпечення законним способом на території україни; 

— якщо його діяльність на території україни може негативно впливати на відносини україни з іншою державою; 

— якщо під час його перебування виникли підстави для заборони в’їзду відповідно до цього закону; 

— якщо іноземець та особа без громадянства, який прибув для навчання або працевлаштування, не з’явився 

у визначений строк до відповідного навчального закладу або місця роботи і якщо причини неприбуття не 

визнані поважними державним органом, уповноваженим приймати рішення про видворення. 

рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в україні 

приймається органами внутрішніх справ, органами охорони державного кордону (стосовно осіб, які затри-

мані у межах контрольованих ними прикордонних районів) невідкладно після виявлення підстав для цього 

із обов’язковим зазначенням строку, в який така особа зобов’язана добровільно виїхати з україни. цей строк 

не може бути більш як десять діб з дня винесення такого рішення. Порядок прийняття рішення про скорочен-

ня терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в україні визначається кабінетом 

міністрів україни.

у разі прийняття рішення про скорочення терміну тимчасового перебування в україні іноземця та особи без 

громадянства така особа зобов’язана щодня з’являтися для реєстрації до органу, який прийняв зазначене рі-

шення, про що робляться відповідні відмітки в його паспортному документі. 

Порівняльний аналіз змісту обох варіантів статті, дає можливість говорити про карди-
нальну зміну ставлення правоохоронних органів до іммігрантів. Слід враховувати, що про-
цедура скорочення іноземцю терміну перебування в Україні не є засобом захисту держави 
він нелегальної міграції, оскільки таке скорочення застосовується виключно до іноземних 
громадян, які законно перебувають у нашій країні (нелегальні мігранти взагалі не мають 
реєстрації, яку можливо було би скоротити). Таким чином, правоохоронний тиск поси-
люється саме на ту категорію іноземців, якій гарантується підвищений рівень захисту прав 
і свобод статтею 26 Конституції України «іноземці та особи без громадянства, що перебува-
ють в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а та-
кож несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України».

У новій редакції статті 31 усунуте не конкретизоване й двозначне визначення «може 
бути скорочено», що, у певній мірі, є доцільним й виправданим, адже формулювання «може 
бути» надавало можливість посадовим особам приймати рішення стосовно іноземців на 
власний розсуд, чим створювало передумови для корупції. Проте, враховуючи відверто реп-
ресивну спрямованість змісту самої статті, проведене конкретизування завдає ще більшої 
шкоди правам і свободам іммігрантів, оскільки поєднується з недостатньою правовою ви-
важеністю її положень.

 Так, іноземцю в обов’язковому порядку скорочується термін перебування за «порушен-
ня ним законодавства України». При цьому не тільки не вказується, якого саме законодавства 
(адже це сукупність всіх нормативно-правових актів, які діють на території України), а і не 
застосовується принцип адекватності покарання скоєному проступку та не встановлюється 
можливість альтернативного, менш суворого покарання за вчинення незначного або не-
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умисного порушення. Таким чином, іноземному громадянину обов’язково скорочується 
термін перебування в Україні, наприклад, за куріння тютюнових виробів у не відведеному 
для цього місці чи перехід вулиці на червоне світло світлофора. Подібні вимоги законодавс-
тва фактично спонукають працівників міліції або взагалі не реагувати на порушення закону 
з боку іноземців, у тому числі і за винагороду з боку останніх, або, навпаки, діяти стосовно 
них максимально жорстко. 

Із змісту статті незрозуміло, яким чином правоохоронні органи будуть встановлювати 
відсутність у іноземця підстав для перебування в Україні і чи вважати під використаним 
у статті терміном «підстави» заявлену іммігрантом мету в’їзду в країну. 

Також неясно, ким і за допомогою яких фактичних даних підтверджується негативний 
вплив іноземця на стосунки України з іншою державою. 

Можливість скорочення іноземцю терміну перебування у зв’язку з «виникненням підстав 
для заборони в’їзду в Україну відповідно до статті 25 Закону», взагалі, безмежно розширює 
повноваження правоохоронців, оскільки, як вказувалось вище, стаття 25 додатково встанов-
лює ще 11 підстав для обмеження права іноземного громадянина перебувати в Україні, при 
цьому не вимагаючи від правоохоронних органів вичерпного обґрунтування таких підстав.

Кінцеве положення статті щодо обов’язкової щоденної явки іноземця для реєстрації 
саме до органу, який прийняв щодо нього рішення про скорочення терміну його перебу-
вання в державі, суттєво обмежує право іммігранта на вибір місця проживання в Україні та 
вільне пересування по її території. Відповідно до таких вимог законодавства, термін перебу-
вання в Україні іноземцю скорочує територіальний правоохоронний орган, який встановив 
необхідні для цього підстави, а не територіальний орган за місцем проживання іноземця, 
який продовжував йому термін перебування в Україні. Таким чином, іноземний грома-
дянин, який, наприклад, проживає і був тимчасово зареєстрований у місті Сімферополь, 
протягом 10 днів повинен щодня з’являтися для реєстрації до підрозділу міліції у місто 
Львів, оскільки саме львівська міліція, під час відвідування іноземцем Львову з туристич-
ною метою, скоротила йому термін перебування в Україні, скажемо, за перехід проїзної 
частини у невстановленому місці (стаття 127 КУпАП). Отже, в окремих випадках, подібне 
нововведення виконати практично не можливо, алууУ випадку, якщо іммігрант хоча би раз 
не з’явиться до підрозділу міліції для такої реєстрації, він, відповідно до статті 32 Закону 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», в обов’язковому порядку 
видворяється з України.

 Сумнівною є і доцільність запровадження процедури внесення у паспортний документ 
іноземця відміток про подібну щоденну реєстрацію, адже національний паспорт іноземного 
громадянина — це не записна книжка для українських правоохоронних органів, а в окремих 
країнах національний паспорт, після внесення до нього органами іншої держави відміток 
чи записів, взагалі визнається не дійсним. Подібні відмітки більш доречно проставляти на 
окремому талоні реєстрації, який іммігрант зберігав би у паспортному документі для під-
твердження свого відвідування підрозділу міліції.

Із інтерв’ю з громадянином Росії:

«Приїхав в україну до своїх родичів. власне кажучи, я тут народився й виріс, а потім, за часів срср, поступив 

в інститут у санкт-Петербурзі, там одружився і залишився жити. через тиждень після в’їзду в україну, був 

у гостях у свого товариша. вийшли з дому та сіли на лавці випити пива. П’яні не були, поводили себе спокійно, 

просто сиділи і розмовляли. до нас підійшли міліціонери і сказали, що ми розпиваємо спирті напої у гро-

мадському місці, затримали та доставили до дільничного інспектора. на мене і мого товариша склали ад-

міністративні протоколи, а потім забрали мій паспорт і повідомили, що я повинен прийти за ним через два дня 

у райвідділ міліції. коли я прийшов за своїм документом, мені оголосили, що термін мого перебування в україні 

мені скоротили і я зобов’язаний повернутися до росії протягом 10 днів, оскільки порушував закони україни. 

Потім показали відмітку про це у моєму російському паспорті. всі мої пояснення, що це було незначне побутове 

порушення і я заплатив штраф до уваги не брали, сказали, що я повинен бути ще і вдячний за те, що мені не 
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заборонили приїжджати в україну у подальшому. мав наміри погостювати кілька місяців, але зараз вимушений 

повертатися додому. на мою думку, так не можна.»

Суттєвих змін зазнала і стаття 32 «Видворення за межі України» Закону «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства». На відміну від попередньої редакції, оновленим 
варіантом цієї статті передбачається як «обов’язковість», так і «можливість» застосування 
міліцією до іноземця процедури видворення з України. Раніше стаття 32 вказувала — іно-
земець «може бути видворений» і подібне формулювання, з одного боку, створювало мож-
ливість для зловживань, оскільки рішення про видворення посадовою особою міліції при-
ймалось на власний розсуд, з іншого боку, залишало можливість для застосування щодо 
іноземця іншого, менш суворого покарання, ніж видворення (як правило, притягнення до 
адміністративної відповідальності). 

У теперішній час, стаття 32 встановлює:

іноземець або особа без громадянства має бути видворений з україни, якщо:

— він вчинив злочин, — після відбуття призначеного йому покарання; 

— він добровільно не виконав рішення про скорочення терміну його тимчасового перебування в україні 

у визначений у цьому рішенні строк;

— його перебування в україні становить загрозу національній безпеці або громадському порядку; 

— під час його перебування виникли підстави для заборони в’їзду відповідно до цього закону; 

— він хоча б раз не виконав вимогу щодня з’являтися для реєстрації до органу, який прийняв рішення про ско-

рочення терміну його тимчасового перебування в україні, у зв’язку з причинами, не визнаними поважними. 

іноземець та особа без громадянства може бути видворений за межі україни у разі якщо: 

— його діяльність на території україни негативно впливає на відносини україни з іншою державою; 

— він вчинив адміністративне правопорушення після виконання адміністративного стягнення; 

— у нього немає законних засобів існування, достатніх для забезпечення його перебування в україні та виїз-

ду з україни, у розмірі, що визначається кабінетом міністрів україни. 

Позитивно оцінюючи наміри законотворців конкретизувати підстави для застосування 
до іноземців процедури видворення, можна стверджувати, що, на жаль, і ці зміни про-
ведені виключно з метою розширення повноважень працівників правоохоронних органів, 
а не для усунення корупційної складової у їх діях та захисту іноземців від упередженості 
і необ’єктивності посадових осіб при прийнятті рішення про видворення.

Включення до статті вимоги щодо обов’язковості видворення іноземця у зв’язку з «ви-
никненням підстав для заборони в’їзду в Україну відповідно до статті 25 Закону», в умовах 
допущених законодавцями поверховості у формулюванні цих підстав та не передбаченої 
необхідності їх доведення, фактично узаконило можливість проведення видворення інозем-
ців із використанням неперевірених, непідтверджених, штучно створених або надуманих 
правоохоронцями підстав для цього.

Застосування положень статті 25 у контексті статті 32 призвело і до виникнення певних 
протиріч у трактуванні питання: «Коли видворення іноземця є обов’язковою процедурою, 
а коли лише можливою». Так, відповідно до статті 32 іноземець може бути видворений з Ук-
раїни, якщо «у нього немає законних засобів існування, достатніх для забезпечення його перебу-
вання в Україні та виїзду з України». Проте, з урахуванням передбаченого законом спільного 
застосування положень статті 25 та статті 32, «якщо іноземець не має достатнього фінансового 
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забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження», він 
видворяється з України в обов’язковому порядку. 

Відповідно до статті 32 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 
за вчинення адміністративного правопорушення іноземець може бути видворений з держа-
ви. У той же час, згідно із статтею 25 закону, однією з підстав для заборони в’їзду іммігранта 
в Україну і, таким чином, для проведення його обов’язкового видворення, є встановлення 
«факту порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні». 
Парадоксальність ситуації, коли іммігрант за вчинення адміністративного правопорушення 
у минулому «обов’язково» видворяється з України, а за скоєння такого ж правопорушення 
зараз лише «може бути» видворений, очевидна.

Із інтерв’ю з громадянином Ізраїлю:

«Під час святкування іудейського новорічного свята в місті умань, мого співвітчизника видворили з україни за 

те, що він їхав на моторолері без шолому на голові. і при цьому заборонили у подальшому приїжджати в ук-

раїну протягом двох років. для людини нашої віри неможливість відвідати прах нашого цадика на новорічні 

свята — справжня трагедія. уявіть, наприклад, що християнину заборонили два роки ходити до церкви на 

Пасху чи різдво». 

Необхідно зауважити, що розроблена деталізація підстав для проведення видворення, 
стосується виключно повноважень органів внутрішніх справ. Службі безпеки України та ор-
ганам охорони державного кордону залишена можливість проведення видворення іноземця 
на підставах і у порядку, встановленими попередньою редакцією статті 32 «якщо дії іноземця 
та особи без громадянства грубо порушують законодавство про статус іноземців та осіб без 
громадянства або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського 
порядку». Загальна неконкретність подібного формулювання, як і вживання у тексті терміну 
«грубе порушення» без визначення цього поняття, дає посадовцям можливість проводити 
видворення іноземця без достатнього обґрунтування необхідності застосування цього заходу 
примусу.

Разом з тим, до позитивних змін можливо віднести позбавлення СБУ та прикордонни-
ків права видворяти іммігрантів «коли це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і закон-
них інтересів громадян України». 

Прийнятими нововведеннями передбачається, що стосовно іноземця, який видворяєть-
ся з держави, в обов’язковому порядку виноситься рішення про заборону йому у подальшому 
в’їжджати до України, тоді як у попередній редакції Закону «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства», прийняття такого рішення було не обов’язковим, а лише можли-
вим і органи внутрішніх справ мали право приймати його на власний розсуд, із врахуванням 
тяжкості скоєного іноземцем порушення. 

При цьому у двічі, з 5 до 10 років, збільшено максимальний термін заборони в’їзду 
в Україну, але будь які критерії для визначення конкретної тривалості такої заборони (від 6 
місяців до 10 років), не встановлюються. Отже іммігрант, який скоїв навіть незначне пору-
шення, не тільки видворяється з України, а й може бути обмежений у праві в’їжджати на її 
територію протягом 10 років.

Попередній досвід вивчення практики роботи органів внутрішніх справ з іноземцями, 
дозволяє стверджувати — міліція отримала додаткову можливість здійснювати вибіркове 
квотування в’їзду в Україну певних категорій іммігрантів, адже правоохоронці будуть вста-
новлювати максимальний термін заборони в’їзду для іноземців з країн так званої «ризикової 
міграції» — передусім з кавказького регіону, В’єтнаму, Пакистану, Індії тощо. Крім цього, 
нововведенням створені додаткові умови для посадових зловживань — іноземні громадяни 
повідомляли про випадки вимагання у них хабарів за встановлення порівняно малого стро-
ку заборони на в’їзд в Україну. 

Ще одним підтвердженням запропонованою владою стратегії на звуження прав імміг-
рантів, є проведена мінімізація строку, який надається іноземцю для виїзду з України після 
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прийняття рішення про його видворення. Якщо раніше законодавство надавало іноземному 
громадянину можливість перебувати в Україні до 30 днів з моменту прийняття такого рі-
шення, то у новій редакції закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
строк для виїзду після прийняття рішення про видворення становить лише 5 днів. Такий тер-
мін не тільки значно ускладнює вирішення іноземцем своїх побутових проблем, пов’язаних 
з необхідністю виїхати з України (наприклад, продаж майна, яке неможливо забрати з со-
бою), а іноді взагалі є нереальним для виконання, зокрема через відсутність у касах проїз-
них квитків для повернення до країни постійного проживання. Невиїзд іноземця з України 
протягом 5 днів розцінюється, як невиконання рішення про видворення і намір ухилитися 
від добровільного виїзду з держави, а це тягне за собою затримання іммігранта, його по-
міщення до місць несвободи та видворення у примусовому порядку під вартою.

У статті 32 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» перед-
бачається можливість оскарження іммігрантом рішення про своє видворення у суді, але, 
у новій редакції статті з її тексту вилучена така важлива норма, як зупинення виконання 
рішення про видворення у випадку його судового оскарження. При цьому слід враховува-
ти, що у 2011 році Кодекс адміністративного судочинства України був доповнений статтею 
183-5 «Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу ви-
дворення іноземців та осіб без громадянства», якою встановлюється місячний термін для 
розгляду позовної заяви іммігранта щодо оскарження рішення правоохоронних органів про 
його видворення та обов’язкова участь обох сторін при її розгляді у суді. Таке положення 
є, принаймні, нелогічним, оскільки для виїзду з України іноземцю надається лише 5 днів 
з часу прийняття рішення про видворення, а суд вправі зволікати з оскарженням цього 
рішення протягом місяця. Таким чином, запроваджені до законодавства зміни практично 
унеможливлюють оскарження іммігрантом прийнятого щодо нього рішення про видворен-
ня з України.

Аналіз внесених у 2011 році змін до статті 32 Закону «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» доцільно завершити констатуванням того, що законодавці удвічі, 
з 6 до 12 місяців, збільшили термін можливого утримання іноземців у місцях несвободи — пунк-
тах тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства.

Чи не єдиною позитивною для іммігрантів новацією у законі «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства», спрямованою саме на захист їх прав, а не на розширення 
повноважень правоохоронних структур, стало доповнення закону статтею 32-1, яка заборо-
няє видворення іноземця до країни, де він може зазнати катування, жорсткого, нелюдсько-
го або такого, що принижує гідність, видів поводження й покарання. 

Закріплені у законодавчих актах 2011 року нові положення щодо більш суворої регуля-
ції в’їзду іммігрантів в Україну та розширення спектру підстав для їх видворення з держави, 
поєднались із посиленням адміністративного тиску на іноземців. 

Так, у 2011 році зазнала змін стаття 203 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні 
та транзитного проїзду через територію України», яка є основним важелем адміністративно-
го впливу правоохоронних органів на іммігрантів. Законодавцями значно збільшені розміри 
як мінімального, так і максимального штрафу, який може бути накладений на іноземця 
у відповідності з вказаною статтею: мінімальний штраф зріс з двадцяти до тридцяти, а мак-
симальний — з сорока до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Обумовлена Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
загальна тенденція на звужування прав і свобод іммігрантів в Україні чітко відслідковується 
у відомчих нормативно-правових документах Міністерства внутрішніх справ. 20 вересня 
2011 року Міністерством юстиції України був зареєстрований за № 1112/19850 наказ МВС 
№ 601 від 23.08.2011 року «Про затвердження Порядку розгляду звернень щодо продов-
ження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства». Вже традиційно 
для останніх нормативних актів правоохоронного відомства зазначений наказ регламентує 
виключно здійснення правоохоронцями функцій контролю щодо іммігрантів, не врахо-
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вуючи при цьому елементарних потреб останніх та залишаючи невизначеними механізми 
захисту іноземців від можливих зловживань з боку посадових осіб. 

Наказом значно ускладнена процедура отримання іммігрантами дозволу на тимчасове 
перебування в Україні, передусім розширений перелік необхідних для цього документів та 
суттєво підвищені вимоги до їх оформлення. 

У відповідності з новими вимогами, іноземець, до своєї заяви у підрозділ Державного 
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України 
про продовження терміну перебування в країні, повинен додатково долучити:

— копію сторінок національного паспорта;
— копію імміграційної картки;
— нотаріально засвідчений переклад на українську мову сторінок національного пас-

порта;
— копію паспорта громадянина, який приймає іноземця в Україні;
— копію документа на право власності на житло, яке тимчасово надається іммігранту 

для проживання;
— нотаріально засвідчену заяву від власника житла (або від всіх зареєстрованих у ньо-

му осіб) із згодою на проживання іноземця;
Якщо іммігранта в Україні приймає юридична особа, до вказаного переліку додаються ще 

і засвідчені у встановленому порядку копія витягу Єдиного державного реєстру та копія наказу 
про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів для іноземця.

Вірогідно, що запровадження додаткового витребування від іммігранта всіх перерахова-
них документів, мало за мету спробу запобігти корупційним зловживання з боку посадових 
осіб МВС при прийнятті ними рішення про продовження іноземцю терміну перебуван-
ня в Україні, проте, внаслідок подібної боротьби із корупцією у лавах міліції, нести зайві 
витрати та потерпати від бюрократичної процедури збору й оформлення всіх документів, 
будуть саме іноземці та приймаюча їх сторона.

У наказі МВС № 601-2011 р. відслідковується встановлений Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1074 «Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, 
їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» принцип упередженого став-
лення держави до іммігрантів з окремих країн світу. Так, від іммігрантів з держав, зазна-
чених у додатку 5 вищевказаних правил, для продовження терміну перебування в України 
вимагається додатково надати копії документа, що став підставою для оформлення візи, та 
документів, які підтверджують наявність у нього коштів для покриття витрат, пов’язаних 
з перебуванням в Україні. На відміну від громадян інших держав, продовження терміну 
перебування яких в Україні може здійснюватись приймаючою їх фізичною або юридичною 
особою, іммігрант з країн «чорного списку» зобов’язаний особисто з’явитись до міліції для 
розгляду його заяви.

Новим наказом МВС посадові особи районних підрозділів Державного департаменту 
у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб позбавлені права приймати 
рішення про продовження терміну перебування в Україні окремим категоріям іммігрантів. 
У компетенції таких підрозділів залишена можливість продовжувати тимчасову реєстрацію 
лише іммігрантам, які прибули в Україну з приватною метою і на термін, не більше ніж 
180 днів з дати останнього в’їзду. Таким чином, інші категорії іммігрантів, для продовження 
терміну перебування в Україні, вимушені їздити до обласних центрів у підрозділи Департа-
менту вищого рівня, витрачаючи на це додатковий час і власні кошти. 

Крім цього, в окремих підрозділах міліції склалась практика, коли іноземні громадяни 
з країн, які правоохоронці відносять до «неблагополучних», позбавляються права продов-
жити термін свого перебування в Україні за місцем свого проживання.

З інтерв’ю з громадянином Азербайджану :

«звернувся до паспортного відділення у місті золотоноша черкаської області з проханням продовжити тер-

мін мого перебування в україні, адже маю на це законні підстави — оформлюю разом з дружиною дозвіл на 
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імміграцію. але прийняти у мене відповідні документи співробітники міліції відмовились та сказали, що у них 

є розпорядження керівництва направляти всіх іноземців з країн кавказу для продовження терміну реєстрації 

до обласного відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у місто черкаси. на моє здивуван-

ня такою вибірковістю пояснили, що іммігранти з кавказького регіону є «групою ризику», оскільки скоюють 

в україні багато злочинів та займаються незаконною торгівлею. одразу вибачились і наголосили, що до мене 

особисто це не відноситься, але порядок є порядок і вони повинні виконувати вимоги свого начальника».

Наказ визначає дев’ять підстав для відмови іммігранту у продовженні терміну його 
перебування в Україні, окремі з яких, в силу свого обтічного формулювання й відсутності 
необхідності підтвердження висунутих іноземцю звинувачень відповідними документами, 
дають можливість працівникам міліції при бажанні відмовити у наданні дозволу на пере-
бування в Україні практично будь-якому іммігранту. Наприклад, іноземцю відмовляється 
у продовженні його тимчасової реєстрації, якщо «є обґрунтовані підстави вважати, що він 
має інші, ніж заявлені ним у зверненні, підстави і мету для перебування в Україні». Таким 
чином, обмеження накладається не за скоєне іммігрантом порушення або невиконання 
встановлених законодавством умов для в’їзду й перебування в Україні, а лише на підставі 
індивідуального судження і припущення посадовця про можливу нещирість іммігранта. При 
цьому, які підстави можливо визнати «обґрунтованими» для такого судження, невідомо.

Окремий пункт наказу теоретично надає іммігранту право оскаржити прийняте сто-
совно нього рішення про відмову у продовженні терміну перебування в Україні. Проте, 
скористатись цим правом на практиці, як правило, не можливо — у разі прийняття рішення 
про відмову у продовженні терміну перебування іммігрант практично не має часу для підго-
товки необхідних для оскарження документів та їх розгляду у суді. У разі невиїзду іноземця 
з України після відмови у продовженні терміну перебування на її території, він одразу виз-
нається нелегальним мігрантом та видворяється з держави. 

З інтерв’ю з громадянином Вірменії:

«я приїхав у місто київ до свого знайомого у гості. одночасно хотів визначитись, чи сприятливі в україні умови 

для ведення бізнесу, а тому разом з товаришем багато їздив по всій країні. особливих проблем з міліцією у мене 

не було, правда, зупиняли та перевіряли документи доволі часто і патрульні, і даі. за чотири дні до закінчення 

вказаного у штампі терміну реєстрації, прийшов здати у паспортний підрозділ документи для продовження 

строку перебування в україні ще на два місяці. мені в цьому відмовили — просто не прийняли документи до 

розгляду. на моє прохання пояснити причину, відповіли просто: «ви приїхали погостювати? для цього три 

місяці достатньо». всі пояснення мого товариша про те, що він хоче продовжити моє перебування в україні, 

до уваги не приймали. Паспортист навіть з посмішкою сказав: «хороший гість той, хто швидко додому повер-

тається». у мене до закінчення терміну реєстрації залишалось чотири дні, і я пояснював, що відмова у продов-

женні реєстрації в україні стала для мене повною несподіванкою і мені перед від’їздом необхідно завершити 

певні справи, у тому числі придбати проїзний квиток, а це не так просто. я можу просто не встигнути виїхати 

у встановлений строк з україни — проте все дарма, реєстрацію так і не продовжили».

Показовим є і те, що рішення про відмову іноземному громадянину у продовженні тер-
міну тимчасового перебування оформлюється у вигляді стандартного письмового повідом-
лення, в якому іноземець навіть не інформується про можливість оскарження прийнятого 
стосовно нього рішення. 

Одним з нововведень 2011 року стало страхування приймаючої іноземця сторони від 
спричинення матеріальних збитків у випадку можливого видворення іноземного громадя-
нина.

Слід зазначити, що, відповідно до статті 32 закону України «Про правовий статус інозем-
ців та осіб без громадянства», іммігранти, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, 
пов’язані з проведенням цієї процедури примусу. У випадку відсутності у іноземця необхідних 
для цього коштів, видворення здійснюється за рахунок держави, а фізична чи юридична особи, 
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яка запрошувала або приймала іноземного громадянина, в установленому законом порядку 
відшкодовує витрати, завдані державі у зв’язку з проведенням видворення. 

Незважаючи на те, що порядок відшкодування державі збитків, пов’язаних з видво-
ренням іноземців, законодавством урегульований, у 2011 році МВС України запровадило 
у діяльність підпорядкованих підрозділів громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 
осіб сумнівну з точки зору законності практику «добровільного примушування» фізичних 
та юридичних осіб, які запрошують або приймають іммігрантів в Україні, до страхування 
своєї відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням видворення за 
межі України запрошеного іноземця. Повноваженнями здійснювати подібне страхування 
було наділено ряд страхових фірм та компаній («Мегаполіс», «ВУСО», «Українська охорон-
на-страхова компанія»), які, у випадку затримання іноземця для проведення примусового 
видворення, повинні відшкодовувати особі, що його приймала, витрати на утримання іно-
земця у спеціальній установі та вартість проїзних документів для його повернення у країну 
постійного проживання,

За 9 місяців 2011 року з України у примусовому порядку було видворено 1 488 неле-
гальних мігрантів, що становить лише 2% від загальної кількості іноземців, які відвідали 
Україну за цей же період. Проте, у підрозділах служби громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб кожного прибулого іноземного громадянина розглядали, як потенційного 
порушника імміграційного законодавства і при зверненні фізичної чи юридичної особи 
з клопотанням про продовження іноземцю терміну перебування в Україні, вимагали прид-
бати страховий поліс на випадок, якщо іноземець буде примусово видворятись з України. 
Подібні дії не тільки принижували гідність іноземців, а й призводили до непередбачених 
законодавством витрат з боку приймаючої їх сторони, оскільки сума, сплачувана за страху-
вання, набагато більше суми, яка сплачується за продовження терміну перебування інозем-
ця в Україні. 

З матеріалів інформаційно-правового ресурсу «Перший український юридичний 
форум»9.

«збиралась продовжити своєму чоловіку, росіянину, термін реєстрації в місті києві. раніше у паспортному 

підрозділі голосіївського райвідділу міліції нам видавали три квитанції: 17 гривень держмито, 54 гривні за 

якісь консультаційні послуги, 29,90 гривень — послуги вгірФо. мабуть за останні півроку щось помінялось, 

бо цього разу до них добавилась ще одна загадкова квитанція сплати 160 гривень страховій компанії «вусо» 

з формулюванням «оплата за договором». При цьому ніякого договору ми взагалі не бачили. наскільки це 

законно і чи не відмовлять у реєстрації, якщо ми не заплатимо за страхування? зателефонували до єдиного 

центру «вусо» та запитали, нас спрямували у київське відділення. там був цікавий «пінг-понг» від спеціаліста 

до спеціаліста — всі ввічливо нас вислуховували, а потім посилали до іншого. взагалі прийшлося чотири 

рази повторювати своє питання. всі спеціалісти, як один, дійшли до висновку — в українському законодавстві 

відбулись зміни в частині обов’язкового страхування іноземців, але ніхто не зміг назвати конкретного доку-

менту, на підставі якого ми повинні платити ці 160 гривень. Єдине, що повідомили «зміни були внесені 4 травня 

2011 року» і все. куди? ким? це все дуже дивно і нагадує звичайні побори...»

Із звернення громадянина до Харківської правозахисної групи:

«При продовженні реєстрації в харкові для своєї дружини у мене почали вимагати сплатити страховку. всі 

присутні обурювались, але платили. я не платив і роздивився договір — на ньому було написано «договір 

добровільного страхування», страхує приватна компанія «вусо». Пояснили, що у випадку, коли іноземець 

порушить правила перебування в україні, то страхова компанія сплатить 20 000 гривень за його видворен-

ня (примітка — квиток на електричку з харкова до білгорода коштує 6 гривень). але саме цікаве ось що: 

ми почали вимагати підстави для такого примусово-добровільного страхування. дівчина, яка приймала 

9 http://urist.in.ua/showthread.php?p=557950#post557950
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документи, повідомила, що це вимоги міністерства. ми попросили назвати конкретно назву нормативного 

акту, дату підписання, але у відповідь отримали лише відмовки — спочатку вона сказала, що би ми самі 

пошукали цей документ в інтернеті, пізніше направляла до керівництва, потім сказали, що зараз дуже зай-

нята і наказала прийти у кінці робочого дня. дуже неприємно було дивитись, як люди, наче слухняні вівці, 

терплять ці приниження, а хтось на цьому заробляє. я не платив і повідомив, що маю намір писати скаргу 

до прокуратури.

ця історія мала цікаве продовження. разом зі мною був чоловік, який вже сплатив за це страхування, але у по-

дальшому прийняв активну участь у «розборах», встановлюючи за що саме і на підставі якого документу у ньо-

го взяли гроші. йому наступного дня зателефонував інспектор і попросив приїхати до нього. коли цей чоловік 

приїхав, йому повернули гроші за страхування та вибачились, гадаю, тому, що до тюрми нікому з службовців 

не хочеться».

Ще один відомчий документ МВС України — наказ № 602 від 23.08.2011 року «Про 
затвердження порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання», наділив 
міліцію повноваженнями обмежувати права трудових іммігрантів. 

Слід зазначити, що на протязі останніх років, під приводом необхідності захисту інте-
ресів українців на ринку праці, уряд України поступово, але послідовно запроваджує за-
ходи по ускладненню порядку працевлаштування іммігрантів в державі. У теперішній час 
використання праці трудових іммігрантів регулюється затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України № 322 від 08.04.2009 року «Порядком видачі, продовження строку дії 
та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства», який, 
у порівнянні з попереднім порядком, затверджений Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 2028 від 01.11.1999 року, значно обтяжив порядок отримання такого дозволу необхід-
ністю надання додаткових документів. Одночасно, з десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (170 грн.) до чотирьох мінімальних заробітних плат (з 01.10.2011 року це 
985 × 4 = 3940 грн.) збільшено розмір плати за розгляд заяви про видачу дозволу на працевла-
штування іммігранта. При цьому даний збір необхідно сплатити тільки за розгляд заяви, 
по якій у подальшому може бути прийняте рішення і про відмову у видачі дозволу на пра-
цевлаштування. 

Новий наказ МВС, навіть при наявності у іммігранта дозволу центру зайнятості про 
використання його праці, встановлює додаткові вимоги для отримання ним посвідки на 
тимчасове перебування, в тому числі передбачає надання у міліцію додаткових документів 
про юридичну особу, яка працевлаштовує іммігранта та персональних даних про фізичну 
особу — уповноваженого представника приймаючої іммігранта сторони.

Крім цього, міліції надані повноваження відмовляти іммігранту в отриманні посвідки 
на тимчасове проживання або скасовувати її на підставі власного, а тому, можливо, уперед-
женого судження про іноземця чи країну його походження. «Працевлаштування іммігранта 
суперечить законним інтересам громадян», «дії іноземця становлять загрозу для громадсь-
кого порядку» — подібні мотиви для обмеження права іммігранта працювати в Україні, згід-
но з наказом МВС, не потребують доведення відповідними документами, а формулювання 
«встановлено факти порушення іммігрантом законодавства України під час попереднього 
перебування на її території» не відповідає принципу адекватності покарання небезпечності 
вчиненого порушення, оскільки іммігрант може бути позбавлений посвідки на проживання 
навіть за перехід вулиці у невстановленому місці. 

Відверта прихильність уряду до сповідування політики недовіри і чинення постійного 
тиску на іммігрантів завжди піддавалася осудженню та нищівній критиці з боку правозахис-
них організацій. Зважаючи на це та усвідомлюючи очевидну ірраціональність подібних но-
вовведень перед проведенням у країні Євро-2012, законодавцями приймається принципово 
новий, більш прогресивний і порівняно гуманний у своєму ставленні до іммігрантів Закон 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 



ДоТриМАннЯ ПрАВ ЛюДини І осноВоПоЛоЖних сВоБоД

���

5. ПоПередній аналіЗ нового Закону  
«Про Правовий статус іноЗемців та осіб беЗ громадянства»

Новий Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
(№ 3773-VI) набув чинності лише з 25.12.2011 року, і нова, заснована на ньому практика 
буде суттєво залежати від підзаконних нормативно-правових актів, які на кінець 2011 року 
ще не розроблені. Тому наразі доречно коротко проаналізувати основні досягнення та не-
доліки нового закону, а також суперечності, які виникають з його запровадженням.

Головним позитивним нововведенням слід визнати часткове скасування прийнятих 
у квітні 2011 року норм відверто репресивного спрямування. Так, відповідно до положень 
нового закону, іноземцю забороняється в’їзд в Україну не за скоєння порушення законо-
давства під час попереднього перебування в державі, а лише у випадку невиконання ним 
рішення суду про накладення адміністративного стягнення за це порушення. 

При прийнятті компетентними органами рішення про примусове повернення іноземця 
у країну постійного проживання, йому надається не п’ять, а тридцять днів для виїзду з Ук-
раїни, а примусове повернення не обов’язково супроводжується прийняттям рішення про 
заборону в’їзду в Україну у подальшому. Крім цього, суттєво, з десяти до трьох років, змен-
шений термін заборони в’їзду в Україну для іноземців, які вчинили спробу нелегального 
перетину державного кордону.

На відміну від попереднього, новий закон не містить розгорнутого переліку засад для 
скорочення іммігранту терміну перебування в Україні, а лише обумовлює, що таке скоро-
чення може бути проведено, коли іноземець втратив підстави для подальшого перебування 
в країні. Таким чином скасовані норми щодо необхідності обов’язкового скорочення іно-
земцю реєстрації за вчинення ним навіть незначного порушення законодавства, несвоєчас-
не прибуття до місця навчання чи роботи або через визнання діяльності іноземця такою, що 
може погіршити відносини України з іншою державою.

Новим законом запроваджено принципову нову процедуру «добровільного повернення» 
іноземця до країни походження, яка, за своєю сутністю, є не акцією примусу, а заходом до-
помоги, оскільки здійснюється за бажанням іммігранта та при сприянні органів державної 
влади, міжнародних та громадських організацій.

У законі чітко прописана неможливість примусового повернення або видворення імміг-
рантів до країн, де їх життю або свободі загрожує небезпека, страта, катування або жорстоке 
поводження. 

Важливою новацією є розширення переліку категорій іммігрантів, які мають право на 
отримання посвідки на тимчасове проживання, та певна конкретизація порядку підтверд-
ження іноземцем свого достатнього фінансового забезпечення, що є однією з необхідних 
умов для прийняття позитивного рішення про можливість його перебування в Україні.

Безсумнівно, подібні зміни заслуговують на виключно схвальну оцінку, але, разом 
з тим, необхідно зазначити — новий закон не усунув всіх ризиків скоєння порушень прав 
і свобод іммігрантів. 

Передусім, привертає увагу той факт, що, на відміну від попереднього варіанту, прий-
нятий закон не містить окремої глави про основні права та свободи іноземців із статтями 
щодо прав іммігрантів на трудову діяльність, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, 
житло тощо, а лише вказує: «іноземці та особи без громадянства, які 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». Подібна відмова від більш докладного декларування 
прав іноземців є недоцільною, оскільки обсяг наявних у іммігранта прав, передусім, зале-
жить від статусу його перебування в Україні. Наприклад, працювати або займатися іншою 
трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України, мають 
право лише іноземці, які постійно проживають на її території, інші категорії іноземних гро-
мадян повинні отримати в компетентних органах дозвіл на працевлаштування. Рівні з гро-
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мадянами України права на освіту також мають лише іноземці, які постійно проживають 
в Україні, інші іммігранти оплачують своє навчання відповідно до окремо передбаченого 
порядку. Відсутність у новому законі чіткої регламентації прав і свобод іноземців, у тому 
числі і з врахуванням статусу їх перебування в країні, безперечно, ускладнює механізм ре-
алізації цих прав.

Законодавці в черговий раз ухилилися від конкретизування підстав та ретельного ви-
писування порядку здійснення силовими відомствами процедур примусу, пов’язаних з по-
каранням іммігрантів. Тим самим новий закон створює умови для усунення чи не головної 
причини існування порушень прав і свобод іноземців в Україні — у посадовців залишається 
можливість на власний розсуд, з позиції суб’єктивного оцінювання особи іноземця або його 
вчинків, забороняти йому в’їзд до України, проводити примусове повернення чи видворен-
ня, обґрунтовуючи мотиви прийняття такого рішення загальними формулюваннями на кш-
талт «для захисту законних інтересів осіб, які проживають в Україні», «в інтересах охорони 
громадського порядку», «необхідність охорони здоров’я громадянина». У законі залишена 
і норма про можливість затримання та примусового видворення іноземця з України лише 
на підставі припущення, що він має намір ухилитися від виїзду з держави після прийняття 
рішення про його повернення до країни проживання.

Новим законом іммігранту надається право оскаржити прийняте стосовно нього рі-
шення про примусове повернення чи видворення у суді, але таке оскарження не зупиняє 
проведення цих процедур.

У новому законі не конкретизовані підстави для відмови іноземцю у продовженні стро-
ку перебування в Україні. На сьогодні ці підстави визначаються наказом МВС, положення 
якого занадто жорсткі і не відповідають нормам нового закону. 

Слід зазначити, що ближчим часом реалізація норм Закону «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства» буде ускладнена через не адаптованість до нього низки під-
законних актів, у тому числі нормативно-правових документів правоохоронних структур.

Але чи не головною загрозою для реалізації гуманних положень нового закону є визна-
чене коло його виконавців, адже дієвість та ефективність будь-якого нормативно-правового 
акту, передусім, залежить від державних органів, на які покладається відповідальність за 
впровадження його норм у повсякденне життя. В Україні центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, є новоутворена 
Державна міграційна служба (ДМС). Проведений аналіз наданих цьому відомству повно-
важень та визначених для нього напрямків діяльності, дає підстави вважати: минулорічне 
реформування імміграційного законодавства стало черговою спробою влади поєднати не-
поєднуване — забезпечити цивілізовані стосунки держави з іммігрантами, зберігши при цьо-
му пріоритетну роль силових та правоохоронних структур у побудові таких взаємин.

6. дерЖавна міграційна слуЖба україни

Гостра потреба у створенні подібної інституції існувала в Україні давно, але, на жаль, 
запропонований владою формат новоутвореної служби не виправдав очікувань правозахис-
ної спільноти. Замість незалежного від МВС, цивільного та прозорого у своїй діяльності 
органу, який перебере на себе не властиві для правоохоронних й силових структур функції 
з міграційних питань та об’єднає фрагментарні повноваження кількох органів влади щодо 
роботи з іноземцями, в Україні утворено ще один орган надзору за іноземцями, своєрідне 
«дочірнє підприємство» МВС.

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 405/2011 було затверджене «По-
ложення про Державну міграційну службу України», відповідно до якого служба у своїй 
діяльності керується наказами МВС, така діяльність спрямовується й координується мініс-
тром внутрішніх справ, який не тільки пропонує для призначення Голову ДМС і погоджує 
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кандидатури керівників її територіальних підрозділів, а й займається питаннями реоргані-
зації структури центрального апарату й підрозділів міграційної служби, делегує до її коле-
гії представників МВС, розглядає пропозиції ДМС щодо формування державної політики 
у сфері міграції, погоджує річний план роботи Державної міграційної служби та контролює 
його виконання. Працівники ДМС наділені специфічними для силових структур повнова-
женнями та мають право застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби у ви-
падках та порядку, передбачених Законом України «Про міліцію». 

Фактично, замість створення нового цивільного відомства, яке було би здатне помірко-
вано вирішувати проблеми, пов’язані з імміграцією іноземців в Україну, указом Президента 
лише суттєво збільшено потенціал впливу Міністерства внутрішніх справ на міграційну 
політику у державі. Зрозуміло, що ефективність роботи нового відомства може показати 
тільки час, проте уже зараз є причини стверджувати, що діяльність української Державної 
міграційної служби буде зосереджена не на виконанні гуманітарних місій — питаннях со-
ціальної адаптації іммігрантів та контролю за дотриманнях їх прав і свобод з боку держави, 
а побудована на силових та каральних принципах роботи правоохоронних органів з прита-
манною для них жорсткою позицією у ставленні до іммігрантів.

Безумовно, у багатьох країнах Європи міграційна служба також перебуває у структурі 
Міністерства внутрішніх справ або тісно з ним пов’язана. Проте, для України подібний 
досвід навряд чи можна визнати оптимальним, оскільки вітчизняне МВС не являється ор-
ганом реалізації загальної внутрішньої політики, а є лише інструментом боротьби із зло-
чинністю та засобом забезпечення правопорядку, зі своїми вузькими власними задачами та 
сформованими ними пріоритетами у роботі. Правозахисниками неодноразово відмічалось, 
що українською міліцією, як метод боротьби з нелегальною міграцією, широко використо-
вуються заходи, спрямовані як на зменшення загальної кількості іммігрантів в Україні, так 
і на проведення певної їх «селекції», коли іноземцям з країн так званої ризикової міграції 
(кавказький регіон колишнього СРСР, країни Африки, Південно-Східної і Центральної Азії) 
під будь-якими причинами відмовляють у продовженні реєстрації, проводять їх видворення 
з України, обмежують у праві вільно пересуватися її територією тощо. За умов підпорядку-
вання Міністерству внутрішніх справ, Державна міграційна служба також буде орієнтована 
на виконання подібних завдань і не стане органом захисту прав іммігрантів та біженців.

Таким чином, аналіз змін до вітчизняного законодавства у сфері імміграції свідчить — 
у 2011 році уряд фактично відмовився від закріпленого у статті 26 Конституції України на-
ціонального правового режиму перебування іноземців, при якому останні мають практично 
ті самі права, свободи та обов’язки, що й громадяни України, і обрав курс на проведення 
виключно обмежувальних та примусових заходів стосовно іммігрантів.

Проведені зміни не тільки не усунули, а суттєво збільшили й без того широкий діапазон 
порушень прав й свобод іммігрантів в Україні, в тому числі і сегмент корупційних зловжи-
вань з боку наділених повноваженнями працівників державних структур.

У 2011 році, завдяки запровадженим законодавчим нововведенням, правоохоронні ві-
домства отримали додаткові можливості здійснювати правовий тиск на іноземців, а такий 
процес, в жодному разі, не є спорідненим поняттю «виважена імміграційна політика».

За 9 місяців поточного року, органами внутрішніх справ було поставлено на облік 
65 384 іноземця, одночасно, за цей же період, тільки до адміністративної відповідальності за 
порушення правил перебування в Україні притягнуто 43 458 іноземних громадян. Таким чи-
ном, 66% відсотків гостей нашої держави виявилися порушниками законодавства України, 
і такий баланс красномовно свідчить про репресивну спрямованість цього законодавства.

У чому ж полягає причина такого відверто недоброзичливого ставлення до іноземців? 
Слід зазначити, що лідери європейських країн постійно вимагають від уряду України взяти 
під контроль міграційні процеси у державі, вказуючи на неможливість приєднання Украї-
ни до європейської спільноти без удосконалення норм імміграційного законодавства. Такі 
вимоги зрозумілі й справедливі, оскільки саме через Україну до західноєвропейських країн 
незаконно потрапляє певна кількість іммігрантів. У теперішній час українській владі вкрай 
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важливо показати Європейському Союзу своє бажання й спроможність боротися з нелегаль-
ною міграцією, а це простіше за все зробити, з одного боку, запровадивши показово жорсткі 
норми законів, а з другого — постійно вимагаючи від правоохоронних відомств здобувати 
необхідні показники, які би вказували на ефективність роботи уряду в цьому напрямку.

Проте, наведена вище статистика свідчить, що значимі на перший погляд цифри про 
кількість іноземців-порушників, формуються не за рахунок нелегальних мігрантів з не-
благополучних країн Африки, Південно-Східної і Центральної Азії, яких не хоче бачити 
у себе Європа, а за рахунок громадян країн колишнього СРСР (88% від загальної кількості 
затриманих нелегальних мігрантів), які, прибуваючи в Україну, не мали подальшого наміру 
проникнути до Західної Європи та аніякої загрози для неї не становлять. Проте, права саме 
цієї категорії іноземців масово порушуються в Україні заради виявів європейської прихиль-
ності — обіцянок безвізового режиму, інвестицій тощо.

Крім цього, «державна мігрантофобія» в Україні має і фінансове підґрунтя — для ре-
алізації програм по протидії нелегальній міграції уряд України і, передусім, правоохоронні 
структури, отримують значні кошти. 

«Європейський союз виділив 30 млн. євро на вирішення питань щодо нелегальних мігрантів, посилення національ-

ної політики в сфері міграції, а також будівництво семи центрів тимчасового розміщення і двох центрів тримання 

мігрантів протягом наступних двох з половиною років у контексті угоди про реадмісію між Єс та україною».10

Очевидно, що правоохоронні органи прямо зацікавлені у створенні в українському та 
європейському суспільстві уявлення про значні масштаби нелегальної міграції іноземців 
в Україну, адже саме для протидії цьому негативному явищу і виділяються великі грошові 
суми. Проте, вердикт фахівців Рахункової палати України щодо ефективності використання 
Міністерством внутрішніх справ отриманих на ці цілі коштів шокує.

Із повідомлення в. о. Голови Рахункової палати України Яременка О.С. Голові Верхов-
ної ради України Литвину В.М. (лист від 17.10.2011 вихідний № 02-1865):

«встановлено, що внаслідок економічно необґрунтованих управлінських рішень з питань організації системи 

протидії нелегальній міграції, створення неефективних та обтяжливих для бюджету пунктів тимчасового пе-

ребування іноземців та осіб без громадянства (далі — пункти перебування), міністерством внутрішніх справ 

україни у 2009–2010 роках та у першому півріччі 2011 року допущено бюджетних порушень на суму 2 041,9тис. 

гривень та неефективно використано бюджетні кошти в сумі 24 978 тис. гривень, або майже кожну 6 гривню з 

виділених на зазначені цілі 160 млн. гривень….

зволікання керівництва мвс із ліквідацією державного департаменту у справах громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб, призвело до подальшого неефективного витрачення бюджетних коштів на його 

утримання та дезорганізації системи управління у сфері міграції. 

 в той же час на утворення державної міграційної служби україни, яка лише протягом 2009–2010 років двічі 

утворювалась і двічі ліквідовувалась, вже витрачено понад два мільйони гривень…

 одночасне функціонування двох органів у сфері боротьби з нелегальною міграцією переобтяжує державний 

бюджет і підвищує ризики подальшого неефективного використання бюджетних коштів.

незважаючи на щорічне зменшення наповнюваності пунктів перебування, проектні потужності яких значно 

перевищують реальну потребу, витрати на їх утримання, а також видатки на оплату праці обслуговуючому 

персоналу постійно зростали. у результаті кількість обслуговуючого персоналу пунктів перебування, що при-

падала на одного нелегального мігранта за останні два с половиною роки, зросла с 1,5 до 2,4 осіб, а витрати 

установ з розрахунку на одного нелегального мігранта — 9 149 до 22 636 гривень…»

10 http://karpatnews.in.ua/news/32257
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7. висновки і рекомендації

Кожна країна має право визначати для себе рівень довіри до іноземних громадян, що 
знаходить своє відображення у нормативно-правових актах цієї країни. Проте, підґрунтям 
для запровадження тієї чи іншої політики стосовно іммігрантів, повинна бути виключно 
об’єктивна оцінка стану імміграційної, демографічної та економічної ситуації в державі, 
здійснювана на підставі аналізу відповідних статистичних даних, постійного моніторингу та 
прогнозування динаміки розвитку відповідних процесів. У 2011 році влада України відійшла 
від цих принципів і запровадила невиправдано жорсткі правові норми регуляції в’їзду та 
перебування іммігрантів в Україні, узаконила значне звужування прав й свобод іноземців, 
створила додаткову силову структуру по контролю за їх проживанням у країні. Вказані про-
цеси є очевидними індикаторами зростання рівня «державної мігрантофобії» в Україні. 

Пропаганда подібної політики «активної недовіри» до іммігрантів, яка розвернута у за-
собах масової інформації за сприянням державних відомств (перед усім правоохоронного 
спрямування), стала одним з чинників збільшення рівня ксенофобії в українському сус-
пільстві — біля 8% жителів України по екстремістські орієнтовані стосовно представників 
інших етнічних груп, у тому числі у 1%, а це близько 400 тисяч чоловік, спостерігається ра-
дикально високий рівень екстремістської орієнтації. 9% респондентів вважають, що Україна 
взагалі не повинна надавати дозвіл на проживання представникам інших рас і національ-
ностей, а 19,4% — не надавати дозволу насамперед представникам бідних неєвропейських 
країн (результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології).

Рекомендації, які були надані в доповіді «Права людини в Україні 2009–2010», залиша-
ються актуальними і сьогодні. Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ, 
Державній міграційній та прикордонній службам України необхідно невідкладно зосереди-
ти свої зусилля на створенні принципово нової бази відомчих документів, які, по-перше, 
мають конкретизувати положення нового Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства», а по-друге, забезпечать функціонування Державної міграційної служби не 
тільки, як органу контролю за перебуванням іммігрантів в державі, а і у якості державного 
гаранта дотримання їх прав і свобод в Україні. Зокрема, необхідно розробити нові відомчі 
інструкції з детальним визначенням порядку прийняття та реалізації рішень про заборону 
в’їзду, примусове повернення та видворення іноземців з держави, де окремим розділом пе-
редбачити положення щодо забезпечення дотримання їх прав і свобод при здійсненні цих 
процедур примусу; ініціювати розроблення та прийняття нормативно-правового акту щодо 
гарантування дотримання прав шукачів притулку, які не можуть офіційно отримати в Ук-
раїні статус біженця, та визначення порядку їх тимчасової легалізації на території держави; 
підготувати та направити до територіальних підрозділів міліції для використання у прак-
тичній діяльності Методичні рекомендації щодо порядку перевірки законності перебуван-
ня в Україні шукачів притулку з обов’язковим додатком у вигляді зразків документів, на 
підставі яких іноземцям цієї категорії дозволяється проживати в Україні; та здійснити інші 
заходи. Не менш важливим завданням слід вважати належну організацію навчання персо-
налу Державної міграційної служби з метою ознайомлення її працівників з міжнародними 
зобов’язаннями України щодо дотримання прав людини у сфері міграції та забезпечення їх 
неухильного виконання у повсякденній діяльності.
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XXV. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ1

1. деякі Загальні Проблеми

2011 рік не став для функціонування Збройних Сил та інших військових формувань 
переломним роком у напрямі позитивних зрушень. Суттєвих змін і не зазнав процес про-
ходження військової служби, а також і якість забезпечення прав і свобод військовослуж-
бовців. Варто констатувати, що можновладці, які очолюють органи державної влади, майже 
не звертають уваги на науково-обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення законодавства 
у напрямі покращення правового становища військовослужбовців. Про це свідчить, зокре-
ма, і те, що рекомендації, які були надані у доповіді правозахисних організацій «Права лю-
дини в Україні 2009–2010» ураховані не були. У зв’язку з цим ці рекомендації залишаються 
актуальними.

На перший погляд, з огляду на те, що Україна себе декларує як правова держава, вона 
повинна вживати всіх заходів для того, щоб виконати приписи власної Конституції. У кон-
тексті аналізованої проблематики йдеться передусім про статтю 17 Основного Закону, яка 
чітко встановлює, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності 
і недоторканності покладаються на Збройні Сили України (частина 2), а держава забезпечує 
соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України 
та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей (частина 5). 

Логіка побудови цих норм свідчить про те, що Україна, будучи суверенною та незалеж-
ною державою, зобов’язується розглядати оборону, захист суверенітету та територіальної 
цілісності як один із пріоритетних напрямів своєї діяльності та покладає їх виконання на 
Збройні Сили України, а для того, щоб останні функціонували на пристойному рівні та 
належно виконували покладені на них конституційні завдання, запроваджується соціаль-
ний захист осіб, що проходять військову службу в їх підрозділах. Крім того, з огляду на 
те, що в силу принципу рівноправності (стаття 24 Конституції), положення, відповідно 
до якого людина визнається в Україні найвищою соціальною цінністю, розповсюджується 
й на військовослужбовців. Проте, як показує практика, ставлення держави до цих важливих 
конституційних приписів, у тому числі на двадцятому році державної незалежності, так і не 
набуло більш менш виражених рис.

Передусім слід звернути увагу на політику скорочення чисельності осіб, що проходять 
службу у Збройних Силах України. Справа в тім, що незважаючи на бурхливий розвиток 
техніки, появу сучасних видів озброєння, автоматизацію та роботизацію різних видів робіт, 
первинне місце в системі воєнної організації будь-якої держави займають та будуть займати 
військовослужбовці. У зв’язку з цим радикальне скорочення негативно відбивається як на 
стані функціонування Збройних Сил, так і на соціальній стабільності в Україні.

1 Розділ підготовлений доцентом кафедри міжнародного права ХНУ імені В.Н. Каразіна, к.ю.н. Євге-
ном Григоренком.
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Так, згідно із Законом України «Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік»2 
Верховна Рада України відповідно до своїх конституційних повноважень затвердила чи-
сельність Збройних Сил України станом на 30 грудня 2005 року у кількості до 245 000 осіб, 
у тому числі 180 000 військовослужбовців, Законом України «Про чисельність Збройних 
Сил України на 2006 рік»3 затверджена їх чисельність у кількості до 221 000 осіб, у тому числі 
165 000 військовослужбовців, відповідно до Закону України «Про чисельність Збройних Сил 
України на 2007 рік»4 Верховна Рада затвердила їх чисельність у кількості до 200 000 чоловік, 
серед них 152 000 осіб, що проходять військову службу, а Закон України «Про чисельність 
Збройних Сил України на 2008 рік»5 установив чисельність Збройних Сил України станом 
на 31 грудня 2008 року у кількості до 191 000 осіб, у тому числі 148 000 військовослужбов-
ців. Що стосується цього року, то згідно з Законом України «Про чисельність Збройних 
Сил України на 2011 рік» від 12 травня 2011 року № 3312-VI6 чисельність Збройних Сил 
України станом на 31 грудня 2011 року становить до 192 000 осіб, у тому числі до 144 000 
військовослужбовців. У 2012 році планується подальше скорочення чисельності військово-
службовців Збройних Сил України до 139 000 осіб. Слід зазначити, що Президент України 
вже им підписав Закон України № 3742-VI «Про чисельність Збройних Сил України на 2012 
рік», згідно з яким на 8 тисяч осіб зменшиться загальна чисельність Збройних Сил України 
протягом 2012 року, у тому числі на 5 тисяч військовослужбовців.7

У цьому контексті не можна не звернути увагу на те, що кількість Збройних Сил Украї-
ни на сьогодні набагато менша, ніж кількість працівників органів внутрішніх справ (тільки 
за офіційними даними близько 295 тисяч осіб8). Безперечно, питання не ставиться про те, 
що кількісне співвідношення повинно буди на користь саме Збройних Сил України, а не 
органів внутрішніх справ (абсолютно зрозумілою є кадрова нестача передусім в оператив-
них підрозділах, має місце нестача слідчих кадрів в органах внутрішніх справ, не всі посади 
дільничних укомплектовані тощо). Наведені цифри лише показують те, що на тлі такої кіль-
кості працівників органів внутрішніх справ не можна настільки радикально скорочувати чи-
сельність Збройних Сил України. Це свідчить про існування ризику підсилення соціальної 
напруги у суспільстві, відтоку звільнених військовослужбовців закордон, поповнення ними 
лав незаконних озброєних формувань, зменшення престижу військової служби, нестабіль-
ності у військових колективах, погіршення спроможності виконувати останніми складні 
завдання, що на них покладені. Крім того, таке співвідношення може також і відбитися на 
авторитеті держави в цілому.

Безперечно, проходження військової служби є дуже складним процесом, що передба-
чає здійснення цілої сукупності різноманітних дій та створення відповідних умов для цьо-

2 Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік : Закон України від 17 березня 2005 р. № 2489-ІV // 
Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 20. — Ст. 275. 

3 Про чисельність Збройних Сил України на 2006 рік : Закон України від 22 грудня 2005 р. № 3284-ІV // 
Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 16. — Ст. 135.

4 Про чисельність Збройних Сил України на 2007 рік : Закон України від 19 вересня 2006 р. № 154-V // 
Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 45. — Ст. 435.

5 Про чисельність Збройних Сил України на 2008 рік : Закон України від 12 лютого 2008 р. № 125-VІ // 
Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 11. — Ст. 109.

6 Про чисельність Збройних Сил України на 2011 рік: Закон України від 12 травня 2011 року № 3312-VI // 
Офіційний Вісник України. — 2011. — № 42. — Ст. 1708.

7 На 8 тис. осіб зменшиться чисельність Збройних Сил України протягом 2012 року // http://www.unn.
com.ua/ua/news/07-10-2011/490966/

8 Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ України за участю начальника Департаменту кадрового 
забезпечення МВС генерал-майора міліції Юрія Казанського та його першого заступника генерал-
майора міліції Олександра Гіди відбувся брифінг на тему: «Реформа системи навчальних закладів 
МВС та підготовка кадрів за експериментальною системою // http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/
uk/publish/article/497611
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го. Це знаходить свій прояв у підтриманні у військових підрозділах порядку та військової 
дисципліни, належного морально-психологічного стану військовослужбовців, у проведенні 
навчань та постійному підвищені бойової майстерності та професіоналізму, забезпеченні 
безпеки, у тому числі збереженні та зміцненні здоров’я особового складу, попередженні 
злочинності та у вжитті інших важливих заходів із боку як держави, командування, так 
і окремих військовослужбовців. 

Разом із тим, не всі заходи проводяться належним чином та досягають позитивного 
результату, що негативно впливає на процес проходження військової служби та на ви-
конання тих завдань, які перед нею стоять. Серед найбільш негативних обставин можна 
назвати нестатутні взаємовідносини між військовослужбовцями, приниження їх гідності, 
використання їх не за призначенням, а також недостатнє фінансування Воєнної організації, 
що негативно позначається як на забезпеченні соціального захисту та реалізації прав і сво-
бод військовослужбовців, так і на проведенні бойових навчань та підвищенні їх професійної 
майстерності та деяких інших заходах. Всі ці аспекти є значущими не тільки у контексті 
забезпечення боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, але й за-
безпечення прав і свобод військовослужбовців, забезпечення соціальної стабільності у сус-
пільстві як на 2011 рік, так і на багато років уперед.

Суттєвою проблемою функціонування Воєнної організації в сучасних умовах розвит-
ку України є невжиття реальних заходів щодо переходу виключно до контрактних засад 
проходження військової служби9. Незважаючи на декларування намірів у цьому напрямі, 
держава реальних та дієвих кроків не здійснює. У жовтні-листопаді 2011 року відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України № 818 від 3 серпня 2011 року встановлюється чи-
сельність громадян, що підлягають призову на строкову військову службу у кількості 26 600, 
а також обсяг видатків для проведення такого призову у сумі 1 715 700 грн. Відповідно до 
примітки до вказаної постанови, сума коштів, необхідних для підготовки та проведення 
призову на строкову військову службу одного призовника становить 64 гривні 50 копійок 
(без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на стро-
кову військову службу).

Проте питання з фінансуванням Збройних Сил України в цілому, виділенням коштів 
на розв’язання питань соціального захисту військовослужбовців виглядає теж майже кри-
чущеим. Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23 груд-
ня 2010 року № 2857-VI10 передбачаються видатки на керівництво та військове управління 
Збройними Силами України у розмірі 214 тисяч гривень, на утримання особового складу 
Збройних Сил України у розмірі 9 мільйонів гривень, на забезпечення Збройних Сил Украй-
ни зв’язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управлін-
ня у розмірі 148 тисяч гривень, на медичне лікування, реабілітацію та санаторне забезпечення 
особового складу у розмірі 900 тисяч гривень, на проведення мобілізаційної роботи і призову 
до Збройних Сил України та інших військових формувань у розмірі 10 тисяч гривень, на ре-
формування та розвиток Збройних Сил України у розмірі 313 тисяч гривень, на закупівлю та 
модернізацію озброєння та військової техніки для Збройних Сил України у розмірі 570 тисяч 
гривень, на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 
у розмірі 535 тисяч гривень, на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, 
баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України у розмірі 62 тисячі гри-
вень. Зазначені показники хоч є і приблизними, але яскраво свідчать про системні проблеми 
в українській армії, про недостатню кількість коштів на реформування армії, виведення її 
з кризового становища.

9 Обґрунтування якнайшвидшого переходу на контрактні засади проходження військової служби наводи-
лось у попередній доповіді «Права людини в Україні — 2009–2010».

10 Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-VI // Відо-
мості Верховної Ради України. — 2011. — № 7–8. — Ст. 52.
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2. Проблема нестатутних вЗаємовідносин — грубе Порушення Прав військовослуЖбовців  

та Підрив боєЗдатності військових ПідроЗділів

Одним із найнебезпечніших явищ, що суттєвим чином впливає на забезпечення боєз-
датності та спроможності виконувати завдання, які покладені на ті чи інші військові підроз-
діли, дотримання прав і свобод військовослужбовців, забезпечення соціальної стабільності 
слід визнати нестатутні взаємовідносини між військовослужбовцями та інші протиправні 
діяння, що принижують честь і гідність таких осіб, а також посягають на порядок підлег-
лості та на дотримання військової етики й ввічливості. Ці явища призводять до того, що 
у військовослужбовців утрачається мотивація до належного проходження військової служби 
та якісного виконання своїх обов’язків, що, звичайно, відбивається на підрозділі, де вони 
проходять військову службу. 

Це підриває дисципліну, бойовий дух та здатність виконувати поставленні завдання ці-
лим підрозділом. У зв’язку з цим він випадає з системи військових формувань, на які покла-
даються обов’язки щодо забезпечення національної безпеки України. У літературі справед-
ливо звертається увага на те, що порушення статутних правил взаємовідносин розділяють 
воїнський колектив, підривають єдність і згуртованість, ведуть до формування конфлікту-
ючих мікрогруп, що ускладнює управління. В багатьох випадках вони ведуть до порушення 
розпорядку дня, до невиконання завдань і зриву інших заходів. Якщо потерпілий перебуває 
при виконанні службових обов’язків, застосування до нього насильства може призвести і до 
інших небезпечних наслідків11. 

Крім цього, знущання над конкретним військовослужбовцем, постійне приниження 
його людської гідності, систематичне завдання побоїв, учинення іншого насильства приз-
водить до деморалізації його особистості, впливає не тільки на подальше проходження ним 
військової служби, але й на його життя після звільнення з неї, перенесення та застосування 
таких «методів виховання» на інших осіб. «Велика кількість молодих людей, що пройшли 
«школу» нестатутних відносин, повернувшись із строкової військової служби у цивільне 
життя з криміналізованою чи віктимізованою свідомістю, або вже із стійкими кримінальни-
ми навичками нестатутного спілкування, формують суттєвий криміногенний пласт соціаль-
них відносин, привносячи елементи «організованого насильства» у свої сім’ї й оточення, 
виховуючи своїх дітей з урахуванням наявного, не зовсім позитивного досвіду»12.

Варто звернути особливу увагу на цю проблему, адже доволі велика кількість таких 
військовослужбовців після звільнення з лав Збройних Сил чи інших військових формувань 
влаштовуються на службу до органів внутрішніх справ, переносячи «набуті знання, навички 
та вміння» у сферу правоохоронної діяльності. Як показує практика та моніторинги незакон-
ного насильства в органах внутрішніх справ13, ситуація у цій сфері виглядає критичною.

Члени Харківської обласної спілки солдатських матерів, у свою чергу, переконані, що 
«молоді чоловіки, які пройшли армію, впевнені, що таке становище, коли спочатку тебе 
принижують і навіть б’ють, а потім це дозволено й тобі, є нормальним. Вони приносять цю 
впевненість і у своє подальше цивільне життя — на роботу, у стосунки з друзями, в сім’ю»14. 
Все це можна розглядати як додаткові загрози національній безпеці України (безпеці люди-

11 Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між вій-
ськовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне до-
слідження) — М.І. Карпенко / за заг. ред. В.К. Матвійчука : монографія. — К. : КНТ, 2006. — С. 64.

12 Там само.
13 Див., наприклад: Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України / ХІСД. — 

Харків: Права людини, 2010 р. — 192 с., Моніторинг незаконного насильства в міліції — 2010. Ре-
зультати соціологічного дослідження. — Харків: Права людини, 2011 р. — 208 с.

14 Моніторинг порушення прав військовослужбовців строкової служби / Упорядник М.А. Крюкова — 
Х. : Фоліо, 2004. — С. 16.
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ни, суспільства, держави), які пов’язані з неналежною організацію проходження військової 
служби. 

Крім цього, такий стан речей призводить до деформації правосвідомості, зневіри до 
права, правопорядку та законності, а в кінцевому випадку, — це підриває авторитет війсь-
кових формувань та держави в цілому, знижує повагу до неї. У зв’язку з цим не досягається 
мета, з якою призивався громадянин, а саме підготовка його до захисту Вітчизни (частина 2 
статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»15).

Це пов’язано із тим, що громадянин, який проходив військову службу у вищевказаних 
умовах, хоч і набуде певних навичок та вмінь для цього, але такому громадянину важко буде 
асоціювати державу із Вітчизною, оскільки вона під час проходження ним служби у підроз-
ділах Воєнної організації не створила для такого громадянина не тільки належних, але 
й елементарно безпечних умов для його життя і здоров’я. Це призводить до того, що такий 
громадянин навряд чи свідомо піде, у разі необхідності, захищати таку державу, а робити 
буде це лише під загрозою покарання (стаття 336 Кримінального кодексу України «Ухи-
лення від призову за мобілізацією»16) та без повної віддачі сил. Отже, нестатутні відносини 
негативним чином впливають на мотивацію військовослужбовців, істотно знижують здат-
ність військових підрозділів та військових частин до виконання покладених на них функцій, 
спотворюють соціальну сутність військової служби. Крім цього, за даними кримінологів, ці 
злочини постійно змінюються та набувають все більш цинічного характеру, що призводить 
до збільшення не бойових втрат особового складу17.

Зокрема, військовою прокуратурою Сімферопольського гарнізону у липні 2011 року 
під час прокурорської перевірки збереження життя та здоров’я військовослужбовців в од-
ній з частин Міністерства оборони України, що дислокується в Автономній Республіки 
Крим, виявлено непоодинокі факти нестатутних взаємовідносин між військовослужбов-
цями. Порушено дві кримінальні справи за частиною 2 статті 424 КК України. У першому 
випадку молодший сержант застосував нестатутні заходи впливу та завдав побоїв підлегло-
му солдату за відмову принести дві пляшки пива, а в іншому молодший сержант, бажаючи 
продемонструвати свою фізичну та службову перевагу, неодноразово завдавав побоїв трьом 
підлеглим військовослужбовцям18. На жаль, у практиці української армії у більшості такі 
випадки залишається латентними, за яких не порушуються кримінальні справи, не прово-
диться розслідування, винні залишаються непокараними, справедливість не поновленою. 
Проте, навіть, ті кримінальні справи, які порушуються, свідчать про цинічне вчинення 
таких злочинів.

Також небезпечність проявів нестатутних взаємовідносин у військових колективах та 
систематичного приниження людської гідності військовослужбовців значно підсилюється 
з огляду на те, що саме ці особи під час проходження військової служби постійно піддають-
ся небезпеці, у тому числі й для власного життя та здоров’я, оскільки сама природа проход-
ження військової служби це передбачає.

У зв’язку з цим, держава зобов’язана створити всі умови для того, щоб ті види небез-
пек щодо військовослужбовців, які не пов’язані з проходженням військової служби, були 
усунуті, а права і свободи належно гарантовані. Цей обов’язок держави слід розглядати без-
заперечним, оскільки в умовах постійних ризиків, пов’язаних із проходженням військової 
служби, якщо стосовно певного військовослужбовця ще й будуть учинятися протиправні 

15 Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2233-ХІІ // 
Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 27. — Ст. 386.

16 Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради Ук-
раїни. — 2001. — № 25–26. — Ст. 131. 

17 Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуй-
ська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. — 2-ге вид. перероб. і доп. — Х. : Право, 2009. — С. 266.

18 Порушено дві кримінальні справи за фактами нестатутних взаємовідносин між військовослужбовця-
ми // http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&_c=view&id=96190
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діяння, які створюють для нього додаткову небезпеку, то він не буде думати про виконан-
ня своїх функціональних обов’язків, а буде робити лише все для того, щоб захистити своє 
життя і здоров’я.

3. Підвищення бойової майстерності, рівня Підготовки  
і ПрофесіоналіЗму військовослуЖбовців як ваЖливий наПрям дотримання  

їх конституційних Прав

Ще одним дуже важливим аспектом належного проходження військової служби, до-
тримання прав і свобод громадян, що її проходять, є постійне підвищення бойової май-
стерності, рівня підготовки та професіоналізму військовослужбовців. Названа проблема 
повною мірою виходить на проблематику дотримання прав військовослужбовців, по-пер-
ше, у зв’язку з тим, що Конституція гарантує право на розвиток особистості військово-
службовця (стаття 23 Конституції) та на освіту (стаття 53 Основного Закону), а, по-друге, 
це дозволяє отримати військовослужбовцю необхідні навички та вміння для виконання 
службових завдань із максимальною гарантією збереження життя та здоров’я. Це пов’язано 
з тим, що на військову службу покладаються специфічні завдання, які нерідко необхідно 
виконувати у небезпечній ситуації з використанням зброї та складної техніки. Досконале 
володіння ними, тримання їх завжди справними, чистими та готовими до використання 
і застосування є обов’язком кожного військовослужбовця та запорукою виконання остан-
нім покладених на нього обов’язків та збереження життя та здоров’я. Справа в тім, що 
Рекомендація Міжнародної організації праці щодо професійної орієнтації і професійної 
підготовки в галузі розвитку людських ресурсів від 23 червня 1975 р. № 150 звертає на це 
особливу увагу. Зокрема, в ній йдеться, що політика і програми професійної орієнтації 
і професійної підготовки повинні мати на меті, зокрема, захист працівників від небезпек 
на робочому місці шляхом високого рівня навчання правилам техніки безпеки і гігієни 
праці як складової частини підготовки осіб будь-якої професії чи спеціальності19. На жаль, 
вітчизняне законодавство на цей аспект уваги не звертає. У зв’язку з цим, необхідно до-
повнити з урахуванням рекомендацій МОП закони України «Про Збройні Сили України», 
«Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист війсь-
ковослужбовців та членів їх сімей», Статути Збройних Сил України положеннями щодо за-
хисту військовослужбовців від небезпек на місці служби шляхом високого рівня навчання 
правилам поводження та безпечного користування військовою технікою, зброєю, правилам 
техніки безпеки і гігієни служби як складової частини підготовки військовослужбовців 
будь-якої професії чи спеціальності.

Варто зазначити, що для досягнення вищевказаної мети необхідно не тільки навчити 
військовослужбовців уміло користуватися військовою технікою, зброєю та ін., але й постій-
но підвищувати бойову майстерність та професіоналізм, організовувати та проводити бойо-
ву підготовку, навчання та підвищення кваліфікації, оскільки надати певні знання, навички 
та вміння раз і назавжди неможливо. З огляду на необхідність та специфіку таких навчань, 
вони потребують суттєвих коштів, яких постійно виділяється не достатньо. 

Так, наприклад, під час перевірок органами військової прокуратури додержання вимог 
Конституції та законів України щодо забезпечення підтримання боєздатності та боєготов-
ності військових частин і підрозділів Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України 
постійно виявляються суттєві порушення законодавства, пов’язані як із недостатнім фінан-
совим та матеріально-технічним забезпеченням техніки, так і з безвідповідальним ставлен-

19 Рекомендація Міжнародної організації праці щодо професійної орієнтації і професійної підготовки 
в галузі розвитку людських ресурсів від 23 червня 1975 р. № 150 // Міжнародне законодавство про 
охорону праці, Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.
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ням до виконання свої службових обов’язків із боку окремих осіб, що проходять військову 
службу. Із наявної авіаційної техніки у військових формуваннях Військово-Повітряних Сил 
Збройних Сил України справні лише 32%, а у деяких військових частинах ще менше. Крім 
цього, особливе занепокоєння викликає стан бойової підготовки через недостатню кількість 
необхідних практичних польотів. У зазначених формуваннях готові до виконання бойо-
вих завдань удень та вночі у простих метеорологічних умовах лише відповідно 23% і 5% 
екіпажів, у складних метеорологічних умовах — 10% і 5%, а при встановленому мінімумі 
погоди — лише 1% і 0,5%20. Не краща ситуація і в інших формуваннях. На жаль, в умовах 
сьогодення у цій сфері майже не спостерігається позитивних змін.

Окрім того, що для проведення навчань та підвищення бойової майстерності недо-
статньо виділяється коштів, суттєво підриває боєздатність використання військового май-
на та військовослужбовців для виконання різних робіт, що не пов’язані не тільки з бой-
овою підготовкою, але й взагалі не пов’язані з діяльністю військових формувань. Так, 
непоодинокими є факти укладання командирами «угод» із різними особами та приват-
ними підприємствами, згідно з якими військовослужбовці, як правило, строкової служ-
би виконують різні підрядні роботи (завантаження-розвантаження різних вантажів, при-
бирання сміття, облаштування територій, проведення ремонтів будівель, квартир тощо). 
Або такі військовослужбовці використовуються командирами різних рівнів для виконання 
різноманітних робіт для особистих потреб. Поширеним є також явище використання вій-
ськовими посадовими особами службового автотранспорту для потреб, не пов’язаних із 
проходженням військової служби. Все це суттєвим чином деморалізує особовий склад, 
підриває боєздатність та боєготовність військових підрозділів, порушує права і свободи 
військовослужбовців, оскільки автотранспорт та інші ресурси використовуються не за 
призначенням, а військовослужбовці відволікаються від виконання завдань, що покладені 
на той чи інший підрозділ.

Так, наприклад, у 2007 році за результатами перевірок щодо додержання військови-
ми посадовими особами вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» працівниками 
військових прокуратур складено та направлено до суду 259 протоколів про вчинення вій-
ськовими посадовими особами корупційних правопорушень. Переважна більшість зазначе-
них порушень полягала у використанні командирами підлеглих військовослужбовців не за 
призначенням, для задоволення особистих потреб. Крім цього, військовими прокуратурами 
направлено до суду з обвинувальним висновком понад 1 000 кримінальних справ, з яких 
понад 300 — про злочини у сфері економіки та про хабарництво21.

Проте така статистика не повною мірою відображає реальний стан речей, оскільки 
доволі велика кількість таких злочинів та корупційних діянь не виявляються правоохорон-
ними органами. «Не всі порушення відбиваються в офіційній статистиці (лишаються ла-
тентними). А дані, які вдається отримати для аналізу, мають достатньо уривчастий характер 
і частіше стосуються рівня судимості, а не рівня злочинності22. Проте за даними криміно-
логів, навіть рівень судимості за вчинення військових службових злочинів залишається не-
безпечно високим, а у відносних показниках — зростає23. Учинення таких діянь суттєво під-
риває боєздатність військ, а також значно знижує авторитет та довіру до військової служби 
як в очах суспільства, так і самих військовослужбовців, не сприяє належному проходженню 
такої служби, дотриманню прав і свобод військовослужбовців.

20 Лузан Л. Забезпечення боєздатності Військово-Повітряних Сил України / Л. Лузан // Вісник проку-
ратури. — 2003. — № 1(19). — С. 83–84.

21 Медведько О. Напередодні дня збройних сил України / О. Медведько // Право військової сфери. — 
2007. — № 12. — С. 3.

22 Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуй-
ська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. — 2-ге вид. перероб. і доп. — Х. : Право, 2009. — С. 264.

23 Там само. — С. 266.
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4. соціальний Захист військовослуЖбовців 

Найсуттєвішим чином на процес належного проходження військової служби та вико-
нання своїх функціональних обов’язків кожним військовослужбовцем, реалізації їх кон-
ституційних прав і свобод упливає стан соціального захисту. У разі, якщо передбачені 
законодавством соціальні гарантії для військовослужбовців не забезпечуються, повсюдно 
відбуваються порушення їх конституційних прав і свобод, все це неминуче відбивається 
негативним чином на рівні морального духу та впевненості військовослужбовців у своєму 
майбутньому. У результаті знижується якість виконання ними службових обов’язків, са-
мопочуття, упевненість у майбутньому, а деколи це призводить й до психічних розладів та 
інших негативних наслідків. Створення належних умов для проходження військової служби 
буде сприяти не лише більш свідомому виконанню військовослужбовцями своїх функціо-
нальних обов’язків, а також буде стимулювати залучення до проходження військової служ-
би громадян України, які краще за все відповідають високим вимогам, що висуваються до 
таких осіб. 

Проте соціальний захист військовослужбовців є незадовільним, що навіть знайшло своє 
відображення у Законі України «Про основи національної безпеки України»24. У ньому за-
конодавець розглядає незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, гро-
мадян, звільнених із військової служби, та членів їх сімей як основні реальні та потенційні 
загрози національній безпеці України, стабільності в суспільстві на сучасному етапі у воєн-
ній сфері та сфері безпеки державного кордону (ст. 7 Закону).

Аналіз цієї норми дозволяє дійти висновку, що держава визнає, що на сучасному етапі 
соціальний захист осіб, які проходять військову службу або звільнилися з неї, та членів їх 
сімей є незадовільним та такий стан їх соціального захисту створює загрози національній 
безпеці держави та соціальній стабільності. У зв’язку з цим такий стан соціального захисту 
військовослужбовців суттєвим чином впливає на стан соціальної безпеки нашої держави 
та суспільства. Важливість забезпечення вказаного виду безпеки обумовлена тим, що наша 
держава, окрім інших, ставить собі за мету також стати соціальною державою. Досягнення 
вказаної мети є вельми необхідним та важливим напрямом діяльності держави на сучасному 
етапі її розвитку. 

Соціальна безпека як складова національної безпеки передбачає стан соціальної захи-
щеності найбільш вразливих та незахищених верств населення країни (дітей, пенсіонерів, 
інвалідів тощо), а також існування людини та громадянина на гідному рівні. У той же 
час соціальний захист передбачає перш за все захищеність тих прошарків населення, які 
з об’єктивних причин, у силу фізичних, психічних, вікових, або якихось інших чинників, 
не можуть забезпечити собі належні умови життя, тобто залежать від державної підтримки.

Безперечно, військовослужбовці не належать до категорії населення, які за наявності 
якихось вад або інших суб’єктивних обставин власною працею не можуть забезпечити собі 
гідне існування. Більш того, для вступу на військову службу необхідно пройти військово-
лікарську комісію, проходження якої повинно бути запорукою належного стану здоров’я 
військовослужбовців25. Але, одночасно, аналіз фактичного становища осіб, які проходять 
військову службу, дозволяє дійти висновку, що вони не в меншій мірі залежать від соціаль-
ного захисту з боку держави. У психологічній літературі навіть зазначається, що «в умовах 
реформування Збройних Сил України, докорінних змін функціонування українського вій-
ська, їх динамічності військовослужбовці та їх сім’ї стають соціальною групою, яка перебу-
ває у складній життєвій ситуації. Таке становище зумовлюється як специфікою професійної 

24 Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20 груд-
ня 1991 р. № 2011 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 3 листопада 2006 р. № 328-V // 
Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 51. — Ст. 519.

25 Робота військово-лікарських комісій є окремою проблемою, безпосередньо пов’язаною зі станом до-
тримання прав громадян, що призиваються на строкову військову службу.
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діяльності, пов’язаною з військовою службою, так і рядом негативних тенденцій, які вияв-
ляються в сучасному військово-соціальному середовищі»26.

Більш того, аналіз відповідного законодавства також це підтверджує. Так, на підставі 
ст. 1 Конституції України27 наша держава проголошується соціальною, а згідно зі ст. 3 Ос-
новного Закону України, людина є найвищою соціальною цінністю. Відповідно до консти-
туційного принципу рівноправності, закріпленого у ст. 24 Конституції України, громадяни 
мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, тобто норми при-
свячені людині, як найвищій соціальній цінності в повному обсязі розповсюджуються і на 
військовослужбовців.

Також згідно з ч. 5 ст. 17 Конституції України, держава забезпечує соціальний захист 
громадян України, які перебувають на військовій службі, та членів їх сімей, а відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей»28 держава гарантує військовослужбовцям матеріальне та інше забезпечення в роз-
мірах, які стимулюють зацікавленість громадян у військовій службі. Поточне законодавс-
тво передбачає розгалужену систему соціальних прав, гарантованих державою для війсь-
ковослужбовців та членів їх сімей. Підвищена увага законодавця до соціального захисту 
військовослужбовців та членів їх сімей зумовлена також тим, що грошове забезпечення, 
речове майно є, як правило, єдиним джерелом існування військовослужбовців, а доволі 
часто і членів їх сімей. Тобто з огляду на вказане законодавство, держава взяла на себе всю 
повноту відповідальності за їх повне та всебічне матеріальне забезпечення. Виокремлення 
обов’язку держави гарантувати соціальний і правовий захист не лише військовослужбов-
цям, але й членам їх сімей (частина 5 статті 17 Конституції України29) є необхідною умовою 
належного виконання військовослужбовцями своїх професійних обов’язків, оскільки сім’я 
є важливим стабілізаційним фактором, і порушення прав членів сім’ї військовослужбовця 
є по суті порушенням прав самого військовослужбовця, негативно впливає на його мораль-
но-психологічний стан.

Проте проблем у цій сфері більш ніж достатньо та, в першу чергу, тих, що пов’язані 
з недостатнім фінансуванням із боку держави всієї структури Воєнної організації, що по-
роджує настання цілої низки негативних факторів, які впливають на соціальний захист 
військовослужбовців і членів їх сімей та в цілому на соціальну і воєнну безпеку нашої дер-
жави. Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23 грудня 
2010 року № 2857-VI30 передбачаються видатки на утримання особового складу Збройних 
Сил України у розмірі 9 мільйонів гривень, на медичне лікування, реабілітацію та санатор-
не забезпечення особового складу у розмірі 900 тисяч гривень, на будівництво (придбання) 
житла для військовослужбовців Збройних Сил України у розмірі 535 тисяч гривень.

Питання набуває особливої актуальності з огляду на те, що такий стан із соціальним 
захистом може призвести та частково призводить до того, що військовослужбовці будуть 
масово звільнятися з військових формувань, що, у свою чергу, може призвести до соціаль-
ної напруги та інших негативних наслідків. 

26 Олексюк Н.С. Роль сім’ї військовослужбовця у забезпеченні боєздатності Збройних Сил України / 
Н.С. Олексюк // Психологічні аспекти національної безпеки: тези Другої Міжнародної науково-прак-
тичної конференції. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. — С. 153.

27 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відо-
мості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

28 Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20 груд-
ня 1991 р. № 2011 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 3 листопада 2006 р. № 328-V // 
Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 51. — Ст. 519.

29 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відо-
мості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

30 Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-VI // 
Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 7–8. — Ст. 52.
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Разом із тим, слід ураховувати, що не лише недостатнє фінансування на той чи ін-
ший рік створює складну ситуацію у сфері соціального захисту військовослужбовців, але 
й законодавство у цій сфері, яке було ухвалено на зорі незалежності України та майже не 
змінилось за двадцять років існування нашої держави. Так, Закон України «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» безнадійно застарів та створює 
дуже велику кількість перешкод на шляху реформування військової сфери. У зв’язку з не-
доліками цього Закону виникають складні правові конфлікти у різних сферах соціального 
захисту та реалізації прав і свобод військовослужбовців.

Не виключенням з цього приводу стало навіть й право на свободу совісті. Так, у частині 
3 статті 6 названого Закону зазначається, що особам, релігійні переконання яких переш-
коджають проходженню строкової військової служби, надається право на альтернативну 
службу згідно з Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу». Таким чином, 
правом на альтернативну службу у контексті приписів цього Закону можуть користуватися 
лише особи, які призиваються на строкову військову службу, а особи, що проходять війсь-
кову службу за контрактом цим правом користуватися не можуть. Проте виникає питання 
стосовно того, що робити в тому випадку, якщо релігійні переконання у військовослужбов-
ця були сформовані вже під час проходження військової служби. На наш погляд, право на 
свободу совісті при проходженні військової служби повинно розглядатися значно ширше 
та охоплювати собою випадки виникнення релігійних переконань при проходженні війсь-
кової служби. Закон повинен передбачати, що у тому випадку, коли релігійні переконання 
виникли під час проходження строкової військової служби, такий військовослужбовець по-
винен бути звільнений з військової служби та направлений на проходження альтернативної 
(невійськової) служби. Що стосується осіб, які проходять військову службу за контрактом, 
то набуття відповідних переконань повинно бути підставою для розірвання контракту на 
проходження військової служби.

Крім цього, таке вузьке та однобічне розуміння права на альтернативну службу на-
званим Законом, а також недостатня розробленість відповідних конституційних положень 
породжує й інші проблеми у цій сфері. Слід зазначити, що гуманізація українського зако-
нодавства була спрямована на створення умов, за яких кожний громадянин мав би змогу 
виконувати покладені на нього обов’язки. У зв’язку з цим, у частині 4 статті 35 Конституції 
України чітко встановлено, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед 
державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі 
якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, 
виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

На перший погляд, це положення дійсно сприяє тому, що громадянин України, який 
має релігійні переконання та підлягає призову на строкову військову службу, не буде ухи-
лятися від неї, а натомість буде проходити альтернативну (невійськову) службу. Проте у цій 
сфері виникають правові конфлікти, що пов’язані з недостатньою урегульованістю на конс-
титуційному рівні питань, пов’язаних з альтернативною службою, що призводить до непра-
вильного уявлення про неї як громадянами, що підлягають призову на військову службу та 
які мають відповідні релігійні переконання, так і розробниками нормативно-правових актів, 
що не сприяє створенню нормативних гарантій реалізації цього обов’язку.

Так, з вищевказаної конституційної норми не є зрозумілою юридична природа аль-
тернативної служби, у зв’язку з чим її у переважній більшості розуміють саме як право 
на альтернативну службу. Саме таке розуміння призвело до того, що Закон України «Про 
альтернативну (невійськову) службу» розглядаючи її теж як право не встановлює юридичної 
відповідальності за ухилення від неї. Також названа відповідальність не прописана ні в Ко-
дексі України про адміністративні правопорушення, ні в Кримінальному кодексі України. 
Єдино можливою санкцією для осіб, що ухиляються від альтернативної служби або пору-
шують інші вимоги, які висуваються до осіб, що її проходять (частина 2 статті 8 Закону) 
є таке положення: «У разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби 
або вчинення інших дій, передбачених частиною першою цієї статті, комісія може скасу-
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вати своє рішення про направлення його на альтернативну службу, про що протягом п’яти 
календарних днів у письмовій формі повідомляє громадянина і військовий комісаріат, після 
чого громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах».

Але проблема полягає у тому, що такий громадянин не може проходити військову служ-
бу (це суперечить його переконанням) у зв’язку з цим, він буде, як правило, ухилятися й від 
проходження військової служби або неналежно ставитися до її проходження. Ця санкція 
базується на неправильному уявленні про альтернативну службу виключно як права гро-
мадян. Право — це міра можливої поведінки, а отже, громадянин реалізує його за власним 
бажанням. У нього є можливість вибору — не тільки реалізовувати або не реалізовувати це 
право, а також, коли він його почав реалізовувати, в будь-який час відмовитися від подаль-
шої реалізації. На таких засадах і побудований Закон про альтернативну службу. З огляду на 
це, вважаємо абсолютно неприпустимим положення Закону про те, що громадянин у разі 
ухилення від альтернативної служби направляється на військову службу. У цьому випадку 
слід розуміти, що недисциплінованість громадянина не може нівелювати його переконання, 
а тому слід передбачити на законодавчому рівні інші санкції за ухилення від альтернативної 
служби, оскільки наявність такої санкції, на наш погляд, спотворює саму ідею альтернатив-
ної (невійськової) служби.

Недостатнє фінансування, застаріле законодавство доповнюється й безвідповідальним 
ставленням посадових осіб до проблем соціального захисту військовослужбовців. Так, на-
приклад, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 
проведено перевірку додержання вимог законодавства під час закупівлі за державні кошти 
житла для військовослужбовців у м. Феодосія та смт Щебетівка (Автономна Республіка 
Крим). Установлено, що внаслідок зловживання службовими особами Кримського управ-
ління капітального будівництва Міністерства оборони України своїм службовим становищем 
в інтересах приватного товариства протягом 2008–2010 років оборонним відомством було 
витрачено близько 54 млн. грн. на закупівлю 190 квартир та оформлено на них в органах 
технічної інвентаризації право власності за державою в особі Міністерства оборони. Проте 
зазначені квартири не можуть бути заселені військовослужбовцями, тому що не відповіда-
ють санітарним і технічним нормам для житлових приміщень. За цим фактом 28 лютого 
2011 року порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 
статті 364 Кримінального Кодексу України31. Слід зазначити, що такі та подібні їм випадки 
багаторазово ускладнюють й без того складну ситуацію з виконанням вимог частини 5 стат-
ті 17 Конституції України.

5. висновки та рекомендації

Проблема прав військовослужбовців була та залишається у 2011 році нагальною. Розпо-
чаті у державі реформи майже повністю обходять своєю увагою проблему функціонування 
Збройних Сил України та інших військових формувань. Наведені негативні приклади, що 
мають місце під час проходження військової служби, дозволяють дійти висновку, що їх 
виникнення пов’язано передусім із неналежною організацією проходження громадянами 
такої служби, а також байдужим та безвідповідальним ставленням різних посадових осіб, а 
також держави в цілому. Це знаходить свій прояв не тільки у тому, що держава виділяє не-
достатньо коштів для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, а та-
кож у тому, що вона не може забезпечити режим законності та правопорядку як у державі 
в цілому, так і у Воєнній організації зокрема. Майже нічого не робиться для підвищення 

31 Квартири, закуплені для військовослужбовців, не відповідають санітарним і технічним нормам // 
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&_c=view&id=67307
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правової культури як громадян, так і військовослужбовців, у зв’язку з чим рівень такої куль-
тури є доволі низьким, у тому числі й у військових посадових осіб. 

У державі відбувається перманентне політичне протистояння, під час якого Воєнна ор-
ганізація розглядалась та розглядається переважно з точки зору впливу на неї представників 
різних політичних сил, що знаходяться при владі. Прагнення до перерозподілу владних 
повноважень, у тому числі щодо керування Збройними Силами та іншими військовими 
формуваннями, під час якого нехтуються Конституція України та поточне законодавство, 
не сприяє підвищенню правової культури та дає негативний приклад нігілістичного став-
лення до законодавства. Це впливає на стан виконання цілої низки конституційних норм, 
які повинні гарантувати військовослужбовцям високий соціальний статус. 

Такий стан речей, у свою чергу, призводить до того, що військова служба не тільки 
не виконує своє соціальне призначення, яке полягає передусім у забезпеченні національ-
ної безпеки, але й доволі часто виступає загрозою для неї та порушує права людини як 
тих, що проходять військову службу, так і тих, що з нею будь-яким чином не пов’язані. 
У зв’язку з цим виникає закономірне питання про те, чи має право держава зобов’язувати 
громадян проходити військову службу, якщо вона не в змозі створити елементарні умови 
для її належного та безпечного проходження як для безпеки держави, суспільства, так і ок-
ремих осіб, у тому числі й тих, хто перебуває у лавах Збройних Сил та інших військових 
формувань.

Наведене підтверджує, що забезпечення належного проходження військової служби 
набуває особливого значення. Швидко вирішити всі проблеми, що існують у цій сфері 
неможливо, оскільки для цього держава повинна реалізувати цілий комплекс економічних, 
організаційно-правових, ідеологічних заходів, спрямованих на подолання негативних фак-
торів, які впливають на процес проходження військової служби. Крім цього, необхідно, щоб 
положення частини 5 статті 17 Конституції України про те, що держава забезпечує соціаль-
ний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, чітко і в повному обсязі ре-
алізовувалось на практиці. Але тільки матеріальних складових для забезпечення належного 
проходження військової служби недостатньо. Варто переглянути весь масив законодавства 
на предмет відповідності його положень правам військовослужбовців. Крім цього, необхід-
но також виробити шанобливе ставлення до військової служби, до військовослужбовців, 
піклуватися про підвищення престижу військової служби, різнобічно розвивати військово-
службовців, уживати заходів щодо забезпечення повноцінного їх відпочинку і тільки у цьо-
му разі буде рости авторитет Воєнної організації і виконання останньою конституційних 
завдань, що на неї покладено.

Таким чином, до рекомендацій 2009–2010 років можна запропонувати додати ще 
й такі:

1. Змінити державне ставлення до проблем фінансування, організації та функціонуван-
ня Збройних Сил, інших військових формувань, а також проблем забезпечення прав і сво-
бод громадян, що проходять військову службу та членів їх сімей. Необхідно усвідомити, що 
Збройні Сили виконують конституційно значущі завдання, від реалізації яких залежатиме 
не тільки існування України як суверенної та незалежної держави, але й соціальна стабіль-
ність у суспільстві.

2. Переглянути військове законодавство на предмет його відповідності Конституції Ук-
раїни, у тому числі її ІІ розділу.

3. Доповнити з урахуванням рекомендацій МОП закони України «Про Збройні Сили 
України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», Статути Збройних Сил України положення-
ми щодо захисту військовослужбовців від небезпек на місці проходження служби шляхом 
високого рівня навчання правилам поводження та безпечного користування військовою 
технікою, зброєю, правилам техніки безпеки і гігієни праці як складової частини підготовки 
військовослужбовців будь-якої професії чи спеціальності. 
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4. Внести зміни до статті 6 Закону України «Про соціальний і правовий захист війсь-
ковослужбовців та членів їх сімей», встановивши положення, відповідно до якого право на 
свободу совісті передбачає не лише право громадян, які підлягають призову на строкову 
військову службу та мають відповідні релігійні переконання на альтернативну службу. За-
кон повинен передбачати, що у тому випадку, коли релігійні переконання виникли під час 
проходження строкової військової служби, такий військовослужбовець повинен бути звіль-
нений з військової служби та направлений для проходження альтернативної (невійськової) 
служби. Що стосується осіб, які проходять військову службу за контрактом, то набуття від-
повідних переконань під час проходження військової служби повинно бути підставою для 
розірвання контракту на проходження військової служби.

5. Внести зміни до частини 2 статті 8 Закону України «Про альтернативну (невійсько-
ву) службу», спрямовані на скасування положення, відповідно до якого громадянин у разі 
ухилення від проходження альтернативної служби підлягає призову на строкову військову 
службу на загальних підставах. Замість цього передбачити інший вид та міру юридичної 
відповідальності.
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XXVI. ПРАВА В’ЯЗНІВ1

1. деякі Загальні дані

У цьому розділі розглянуті деякі аспекти дотримання прав осіб, позбавлених волі, які 
перебувають в установах, підпорядкованих Державній  пенітенціарній службі України (далі 
ДПтСУ), — слідчих ізоляторах (СІЗО) і установах виконання покарань (УВП).За даними 
ДПтСУ2 станом на 01.12.2011 року в місцях позбавлення волі в 184 установах перебувало 
154 111 осіб, в тому числі у 33 СІЗО — 38 156 осіб, серед них 5 079 — на стадії досудового 
слідства, 18 250 — на стадії судового слідства (до винесення вироку). У 143 виправних ко-
лоніях 114 651 особа, із них: в 9 колоніях мінімального рівня безпеки для чоловіків із загаль-
ними умовами тримання — 6 855 осіб, 12 колоніях для тримання жінок — 5 991 особа, 35 ко-
лоніях середнього рівня безпеки для засуджених до позбавлення волі вперше — 35 790 осіб, 
42 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово засуджених до позбавлення волі — 
44 211 осіб, 9 колоніях максимального рівня безпеки — 4 295 осіб; 7 колоніях мінімального 
рівня безпеки з полегшеними умовами тримання — 1 033 особи; у 23 виправних центрах — 
4 932 особи; у 6 лікувальних закладах — 2 889 осіб (також у 16 лікувальних закладах при 
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах тримається 2 706 осіб); у 8 виховних 
колоніях — 1 304 неповнолітніх. Серед засуджених 12,6 тис.осіб засуджені строком понад 
10 років; 1 764 особи відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі; 1 017 осіб 
відбувають покарання у вигляді арешту.

Якщо порівняти ці дані з цифрами минулого року, то кількісні показники щодо за-
кладів, підпорядкованих ДПтСУ, майже не змінилися. Проте громадський настрій і інтерес 
до цієї сфери суспільного життя значно підвищився за рахунок арештів колишніх державних 
посадовців, можновладців, привернення уваги ЗМІ до проблем в сфері захисту прав в’язнів, 
низки рішень Європейського суду з прав людини щодо порушень (в тому числі і системних) 
Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенції). Сьо-
годні дуже актуальними є такі запитання:

Чи доцільно утримувати під вартою таку величезну кількість осіб?
Чому суди зловживають своїм правом на арешт під час прийняття рішень про обрання 

міри запобіжного заходу?
Чому люди, які перебувають в СІЗО і відповідно до конституційного принципу презум-

пції невинуватості є невинуватими, доки вирок суду відносно них не набере законної сили, 
перебувають в гірших умовах, аніж засуджені до позбавлення волі?

Що треба зробити, аби змінити ситуацію на краще?
На ці та інші питання ми спробуємо відповісти в цьому розділі.

1 Підготовлено Андрієм Діденком, координатором програм ХПГ.
2 http://www.kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/article;jsessionid=C357C4185EF3776ACCBCB83D1B03B

800?art_id=95284&cat_id=95260
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2. громадський контроль

Як неодноразово наголошувалося у попередніх доповідях, установи, підпорядковані 
ДПтСУ, є закритими для суспільства, а система закладів позбавлення волі, як інститут де-
ржавного примусу залишається майже єдиною державною структурою, не реформованою 
з радянських часів. Це створює для персоналу спокусу для зловживань і порушень прав 
людини, а для ув’язнених — перешкоди для реалізації своїх прав і законних інтересів. Нага-
даємо, що у 1987 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання, 
16.01.1998 року — Європейську Конвенцію про запобігання катуванням  чи нелюдському 
або такому, що принижують гідність, поводженню чи покаранню, ставши стороною цих 
договорів. Крім того, Верховна Рада України ратифікувала Факультативний протокол до 
вищезгаданої Конвенції ООН3, а 22.06.2006 року Президент України підписав закон про 
ратифікацію Факультативного протоколу. 

Минуло п’ять років, змінювався апарат керівництва країни, але Україна на сьогодніш-
ній день так і не спромоглася виконати умови взятих на себе міжнародних зобов’язань. 
25 травня 2011 р. Підкомітет ООН з питань попередження катувань (ППК) представив свої 
конфіденційні попередні спостереження Уряду України за підсумками свого першого візиту 
до України, що відбувся 16–25 травня 2011 року4. Делегація ППК скористалася підтрим-
кою системи ООН в Україні. Мандат ППК дозволяє йому відвідувати відповідні заклади 
та надавати рекомендації органам влади з метою запровадження ефективних запобіжних 
механізмів, що попереджають можливість застосування катувань та поганого поводження 
у місцях утримання під вартою та позбавлення волі.

На національному рівні органом, відповідальним за попередження катувань, є Націо-
нальний превентивний механізм (НПМ). Україна взяла на себе зобов’язання створити НПМ 
протягом року з моменту набрання чинності Факультативним протоколом до Конвенції 
ООН проти катувань, але такий національний орган в Україні ще й досі не створений.

Протягом останніх років за ініціативою Міністерства юстиції та за участі представників 
громадянського суспільства були розроблені пропозиції щодо законодавчого врегулювання 
запровадження в Україні НПМ. Були створені законопроекти, які передбачали реалізацію 
Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань саме в контексті умов і принципів, які 
були закладені у Факультативний протокол до Конвенції ООН. А саме, по-перше, створен-
ня НПМ має бути визначене в рамках закону. По-друге, НПМ створюється як всеукраїнсь-
ка мережа із представників громадянського суспільства, які мають бути наділені певними 
повноваженнями, зокрема, мандатом безперешкодного, бездозвільного відвідування будь-
яких місць несвободи. По-третє, НПМ має бути створений як інструмент запобігання не-
законному насильству, сприяння відкритості і прозорості системи місць несвободи, а також 
співпраці з представникам влади для спільного вирішення проблем, що стосуються пору-
шень прав людини. По-четверте, ця мережа має бути незалежна і не підконтрольна жодній 
державній установі. Щодо визначення поняття «місць несвободи» пропонувалося охопити 
цим терміном місця, де особа утримується у будь-якій формі під вартою чи у тюремному 
ув’язненні, або поміщена в державне чи приватне місце утримання під вартою або опікою, 
яке ця особа не має права залишити за власним бажанням, без дозволу будь-якого судового, 
адміністративного чи іншого органу5.

Але ініціативи щодо створення НПМ саме на підставі закону лишилися поза увагою 
парламенту і Президента. Проте, знову ж таки за ініціативою Міністерства юстиції, за Ука-
зом Президента від 27 вересня 2011 року була створена Комісія з питань попередження 

3 http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm 
4 http://khpg.org/index.php?id=1306399882
5 http://khpg.org/index.php?id=1318519641
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катувань «з метою сприяння виконанню Україною зобов’язань за Факультативним прото-
колом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження та покарання, відповідно до пункту 28 частини першої 
статті 106 Конституції України». Відповідно до Положення про Комісію з питань поперед-
ження катувань «Комісія з питань попередження катувань є постійно діючим консультатив-
но-дорадчим органом при Президентові України…»6.

Навіть зважаючи на те, що до складу новоствореної Комісії увійшли у своїй більшості 
представники громадських організацій7, не можна сказати, що Комісія з часом здатна замі-
нити функціонування НПМ і виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань. 
«Хоча рішення щодо форми організації НПМ є прерогативою української влади, НПМ має 
бути запроваджений у відповідності до міжнародних зобов’язань України з урахуванням 
відповідних положень Факультативного протоколу. Мандат, повноваження та незалежність 
роботи НПМ мають бути чітко гарантованими законодавством та здійсненими на практиці. 
НПМ мають бути надані людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання ним своєї 
важливої та багатобічної діяльності на всій території країни», — підкреслив пан Еванс, го-
лова Підкомітету та керівник делегації ППК.

3. Право на листування

Як наголошує стаття 8 Конвенції, «Кожен має право на повагу до свого приватного 
і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.» Відповідно до статті 31 Конституції 
України «кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, перед-
бачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування 
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.» Порядок 
листування осіб взятих під варту, та засуджених здійснюється відповідно до вимог статті 13 
Закону України «Про попереднє ув’язнення», статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу 
України, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань (Депар-
таменту) від 25.01.2006 року № 13 «Про затвердження Інструкції з організації перегляду ко-
респонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах», 
розділів 4.7. та 4.8. наказу Департаменту від 20.09.2000 № 192 «Про затвердження норма-
тивно-правових актів з питань тримання і поведінки осіб, взятих під варту, і засуджених 
у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань» та 
п. 43 наказу Департаменту від 25.12.2003 № 275 «Про затвердження Правил внутрішнього 
розпорядку установ виконання покарань» (зі змінами).

Відповідно до зазначених правових актів, кореспонденція, яку відправляють особи, що 
взяті під варту, та засуджені, підлягає перегляду адміністрацією закладу, окрім кореспон-
денції, адресованої Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, Європейському суду 
з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та проку-
ророві, а також захиснику у справі, що здійснює свої повноваження відповідно до статті 44 
Кримінально- процесуального кодексу України. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, 
та засуджені, направляють вищезазначеним особам, перегляду не підлягає і направляється 
за адресою протягом доби. Вважаємо, що перелік осіб, яким особи взяті під варту та засуд-
жені мають направляти кореспонденцію без перегляду має бути ширшим. До цієї категорії 
має належати суд, особливо в питаннях оскарження дій або бездіяльності персоналу за-

6 http://www.president.gov.ua/documents/14032.html
7 http://www.president.gov.ua/documents/14191.html
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кладів, оскарження законності накладення дисциплінарних стягнень. Без перегляду мають 
направлятися звернення до національних і міжнародних правозахисних організацій. 

Проте, навіть в форматі діючого законодавства перелічені правові нормативи не за-
безпечують особам, взятим під варту та засудженим, реалізацію права на безперешкодне 
відправлення кореспонденції, особливо в тих випадках, коли мова йде про оскарження дій 
або бездіяльності адміністрації СІЗО і виправних закладів, а також оскарження законності 
накладення дисциплінарних стягнень. Порядок відправлення кореспонденції здійснюєть-
ся таким чином: якщо особа перебуває в камері СІЗО або виправного закладу, відправка 
кореспонденції відбувається шляхом вручення кореспонденції ув’язненим черговому ус-
танови, в якій особа перебуває. Якщо особа має статус засудженого і відбуває покарання 
в СІЗО або закладі системи виконання покарань, кореспонденцію вона відправляє шляхом 
вкидання в поштову скриньку, яка має щоденно перевірятися адміністрацією установи. 
Також в журналі реєстрації вихідної кореспонденції зазначається дата відправлення і но-
мер реєстрації листа, якщо мова йде про офіційну переписку. Але і в випадках, коли мова 
йде про вручення кореспонденції черговому, і в тих випадках, коли засуджені відправля-
ють кореспонденцію шляхом вкидання в поштову скриньку, повністю відсутня можливість 
відслідкувати як сам факт відправлення кореспонденції, так і дотримання адміністрацією 
закладу термінів відправки, а тим паче той факт, що кореспонденція була відправлена без 
перегляду. Тому саме адміністрація установи визначає, чи варто переглянути той або інший 
лист, і в які терміни його варто відправити, а також, чи варто відправити взагалі. Крім того, 
відсутність обліку вихідної кореспонденції із зазначенням дати і номера, за яким вона була 
зареєстрована і прийнята від ув’язненого представником адміністрації закладу, створює 
умови, за якими неможливо дослідити умови відправлення.

Таким чином в закладах, підпорядкованих ДптСУ, має існувати журнал обліку корес-
понденції, прийнятої від взятих під варту, засуджених, із зазначенням дати вручення корес-
понденції і номеру її реєстрації. 

4. Право на медичну доПомогу

Право на медичну допомогу є невід’ємним правом людини, незалежно від того, де вона 
знаходиться, а тим паче, якщо це місце позбавлення волі, оскільки в таких закладах людина 
не може сама реалізувати це право. Людина, позбавлена волі, знаходиться під контролем 
держави і не може самостійно обирати місце перебування і можливість на власний розсуд 
визначати, яким чином себе лікувати у випадку захворювання, до якого лікаря звертатися, 
чи в якому медичному закладі проходити обстеження і лікування. Всі ці питання вирішує 
держава, і саме держава має забезпечити можливість отримати належну необхідну і адекват-
ну допомогу у випадку захворювання особи, позбавленої волі. В даному випадку медицина 
гарантовано має бути безкоштовною, а медичні послуги якісними. 

Особам, які перебувають в СІЗО і вирок суду відносно яких ще не набрав законної 
сили, відповідно до презумпції невинуватості має бути забезпечений не гірший доступ до 
медичних послуг, ніж на волі. Проте, ми спостерігаємо, що ті, хто перебуває в СІЗО, не 
можуть отримати медичну допомогу навіть в тому обсязі, в якому її отримують засуджені, 
відносно яких вирок суду набрав законної чинності. Системною проблемою українських 
судів є зловживання правом на арешт. Саме відносно системності порушень Конвенції ук-
раїнськими судами висловився Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях у справах 
Харченко проти України, Давидов та інші проти України та інших, акцентувавши увагу на 
зловживанням судами правом на арешт. Досудове утримання має застосовуватися лише 
у крайньому випадку — вважає Томас Хаммерберґ, комісар Ради Європи з прав людини. 
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Про це він заявив на зустрічі, що була організована журналом «Український тиждень» та 
книгарнею «Є»8. 

«До людей, що перебувають на досудовому утриманні, ставляться, як до засуджених. Це 
неправильно. Адже ми маємо використовувати принцип презумпції невинуватості. У Європі, 
наприклад, такі заходи застосовуються нечасто. І лише у тому випадку, коли необхідно мати 
людину «під рукою» для проведення додаткових експертиз», — наголосив єврокомісар. Та-
кож він підкреслив, що українська пенітенціарна система має бути гуманнішою, аби люди 
мали змогу виправитись. Крім того, у місцях утримування має надаватися якісна медична 
допомога. «Забираючи в людини свободу, ніхто не має права забирати у неї здоров’я», — вва-
жає Хаммерберґ. 

Відповідно до частини 2 статті 84 Кримінального кодексу України «особа, яка після 
вчинення злочину або постановлення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що пере-
шкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого 
його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, 
характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи». Але ця норма роз-
повсюджується лише на осіб, які є засудженими і відносно яких вирок суду набрав законної 
сили. Стосовно осіб, щодо яких застосований арешт як запобіжний захід, ця норма не за-
стосовується до тих пір, поки особа не буде визнана судом винною або невинуватою. Проте, 
як свідчить практика розгляду кримінальних справ в українських судах, людина може пе-
ребувати під вартою без остаточного рішення суду багато років. Траплялись випадки, коли 
в подібному стані особа перебувала терміном до 12 років, позбавлена можливості, в разі 
потреби, бути звільненою від відбування покарання за станом здоров’я. Також особи, які 
перебувають під вартою і не є засудженими, не мають можливості отримати профільну адек-
ватну медичну допомогу у спеціалізованих лікарняних закладах, підпорядкованих ДптСУ, 
з огляду на те, що відносно них вирок не набув законної сили. 

Що ж до переведення хворих із СІЗО до цивільної лікарні, якщо належна медична 
допомога в установі ДПтСУ не може бути надана, виникає інша проблема. Відповідно до 
наказу ДДУВП № 6 ДСК 2000 року обвинувачені у скоєнні злочину, які перебувають під 
вартою, направлені для лікування чи обстеження в цивільні лікарні, повинні з метою по-
передження втеч утримуватися із застосуванням наручників цілодобово (!). Застосування 
наручників — це захід безпеки, який застосовується до осіб, що на законній підставі пере-
бувають під вартою і поводять себе неадекватно, тобто провокують конфлікт, або своїми 
активними діями представляють небезпеку для персоналу закладу. Наручники застосову-
ються на певний нетривалий фіксований час, доки ув’язнений не заспокоїться. Наручники 
відносяться до спеціальних засобів, які застосовуються як заходи безпеки «для припинення 
фізичного опору, насильницьких дій, безчинства, подолання протидії законним вимогам  
адміністрації, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на неї обов’язків.» 
Тобто якщо ув’язнений скоїв дисциплінарне правопорушення, він буде покараний у вигляді 
застосування наручників, наприклад,   на дві години, тільки якщо він своїми діями створює 
небезпеку для оточуючих, в усіх інших випадках дисциплінарних правопорушень, до нього 
будуть застосовані альтернативні до застосування спеціальних заходів безпеки методи впли-
ву. В випадках переведення особи для лікування в медичні заклади, що не підпорядковані 
ДПтСУ, її карають застосуванням наручників на необмежений термін, тобто спеціальні 
засоби безпеки у вигляді наручників застосовуються до хворих людей, які не вчинили дис-
циплінарні проступки.

68-річний професор темченко 20 місяців перебував під вартою в криворізькому сізо, не зважаючи на те, що 

стан його здоров’я можна було вважати критичним. декілька фахових експертів висловилися з приводу стану 

здоров’я темченка, і на підставі їх висновків Європейський суд зазначив в своєму рішенні про термінові заходи 

відповідно до правила 39 регламенту Європейського суду, що темченко потребує негайної госпіталізації до 

8 http://www.khpg.org/index.php?id=1322140395
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спеціалізованої профільної лікарні для  надання йому адекватної професійної медичної допомоги. темченко 

замість того, аби лікуватись належним чином,   утримувався в сізо тільки тому, що прокуратура наполягала, 

а суд щоразу задовільняв подання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про-

куратура і суд не звертали уваги на те, що темченко є людиною похилого віку, страждає на смертельні хворо-

би, не представляє для суспільства небезпеки, оскільки обвинувачувався у замаху на отримання хабара і був 

відсторонений від посадових обов’язків. тобто він не міг гіпотетично продовжувати злочинну діяльність, навіть 

якщо його вина у скоєнні злочину була би доведена судом належним чином. в разі різкого погіршення стану 

здоров’я темченко доставлявся до реанімаційного відділення міської лікарні або до стаціонару і утримувався 

прикутим до ліжка наручниками цілодобово.

анатолій георгієвич темченко — доктор технічних наук, професор, академік академії гірничих наук, колишній 

ректор криворізького технічного університету. його діяльність відзначена державною премією в галузі науки і 

техніки та почесним званням «заслужений працівник народної освіти україни», він нагороджений численними 

нагородами та відзнаками. тим не менше, усе це не рятувало його від нелюдського поводження.

Отже, ми стикнулись з ситуацією, коли, з одного боку, Європейський суд відповідно до 
Правила 39 Регламенту Європейського суду рекомендував Україні вжити термінових заходів 
щодо негайної госпіталізації хворого, а з другого держава не виконувала зазначені вимоги. 
Навіть якщо уявити, що Темченко був би переведений до спеціалізованого профільного 
лікувального закладу (в даному випадку таким був інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска 
АМН України), це все одно не вирішувало би проблеми. 

Таким чином, людина, яка потребує медичної допомоги, а також відповідних належних 
умов для лікування, піддається насильству у вигляді застосування спеціальних засобів — на-
ручників — без обмеження в часі. У рішенні Європейського суду «Охрименко проти України» 
Суд однозначно кваліфікував тримання хворого в наручниках як заборонене поводження: 
«Суд вважає, що утримання заявника в наручниках не може бути виправдане міркуваннями 
безпеки, і, враховуючи його стан здоров’я, було нелюдським і таким, що принижує гідність, 
поводженням. Таким чином, була порушена стаття 3 Конвенції». 

наведемо інший приклад. киянин сергій карпиленко був заарештований у грудні 2009 року за нібито груповий 

напад у ботанічному саду. за заявами сергія, його почали бити вже під час первинного перебування у відділку 

міліції. 10.04.2010 карпиленко був доставлений із сізо № 13 до міської лікарні швидкої допомоги, де йому були 

проведені кілька операцій — вирізана селезінка, проведені операції на легенях. лікар-хірург пояснив, що за 

станом травм, вони були отримані за два дні до доставлення його до лікарні. це збігається зі словами сергія, що 

його після суду відвезли до шевченківського ру гумвс, де його побили п’ятеро людей. в останні місяці життя 

сергій через те, що він перебував в одній камері з людиною, хворою на відкриту форму туберкульозу, ще й за-

хворів на туберкульоз легенів. карпиленко помер 7 листопада 2011 у віці 27 років. у свідоцтві про смерть даних 

про причину смерті не вказано. сам сергій і його захисник неодноразово зверталися до суду з клопотанням про 

зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд у зв’язку зі станом здоров’я, проте, не 

зважаючи на обставини, які переконливо свідчили, що тримання під вартою в даному випадку не є необхідним, 

а скоріш за все, і недоречним, бо карпиленко не представляв для суспільства небезпеки, крім того потребував 

негайного профільного лікування, прокуратура і суд залишилися невблаганними. в результаті життя людини 

втрачене, при тому, що держава лишилася осторонь і жодна посадова особа не взяла на себе відповідальність 

за безглузду смерть 27-річного чоловіка. 

Доступ до медичної допомоги, що передбачає також і вільний вибір лікаря, є одним 
з мінімальних стандартів, який визначений Європейським Комітетом із запобігання кату-
ванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 
відносно підданих арешту в СІЗО. Позиція Європейського суду в цьому питанні також 
чітко визначена в низці рішень, зокрема, в справах Кучерук проти України, Яковенко проти 
України та інших: ненадання своєчасної та належної медичної допомоги прирівнюється до 
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нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і є порушенням статті 3 Кон-
венції. Європейська конвенція є частиною внутрішнього законодавства України. Проте, 
ненадання медичної допомоги позбавленим волі є системним і масовим порушенням прав 
людини в Україні. Найбільш виразно це проявляється у гучних справах, до яких прикута 
увага громадськості, таких, як справа екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. 

У попередніх доповідях ми неодноразово зазначали необхідність виведення з підпоряд-
кування ДПтСУ медичних закладів і профільних медичних лікарень і підпорядкуванню їх 
Міністерству охорони здоров’я, оскільки лікарі зазначених медичних закладів є військово-
службовцями, мають військові звання, входять до штатного складу установи, підпорядкова-
ної ДПтСУ і підкоряються наказам керівництва, а не клятві Гіппократа. 

5. катування та Жорстоке ПоводЖення

У попередній доповіді ми згадували про рішення Європейського суду Давидов та інші 
проти України від 1 червня 2010 року, в якому Суд визнав порушення Україною статті 3 
Конвенції в матеріальному і процесуальному аспектах. Предметом розгляду було масове 
побиття засуджених Замкової виправної колонії № 58 м. Ізяслав Хмельницької області. 
30 травня 2001 року і 28 січня 2002 року бійцями спеціального підрозділу Департаменту 
в процесі проведених навчальних тренувань у колонії та обшуку. 

14 січня 2007 року у виправній колонії № 31 майже всі засуджені Ізяславської колонії 
(понад 1 200 чоловіків) оголосили голодування на знак протесту проти свавільного накладення 
дисциплінарних стягнень, побиття і принизливого поводження з боку персоналу, поганого 
харчування і медичного обслуговування. 22 січня в колонію був уведений спеціальний підроз-
діл у масках і в бойовому спорядженні. Бійці жорстоко побили понад 40 в’язнів, яких спе-
ціально для цього привели до штабу, — саме тих, хто заявив комісії про вимоги засуджених. 
Детальніше ця справа розглянута в Доповіді 2007 року. Відповідні заяви до Європейського суду 
визнані прийнятними, пройшли в 2011 р. комунікацію з урядом і чекають на розгляд по суті.

Про незаконність існування цього підрозділу, який застосовується для обшуків в ко-
лоніях, а також для жорстокої нелюдської розправи над в’язнями ми неодноразово зазна-
чали в річних доповідях громадських організацій, остання — за 2009–2010 роки. Реєстрація 
Наказу Департаменту, відповідно до якого діяв спецпідрозділ, скасована Міністерством юс-
тиції, але він продовжує існувати у вигляді регіональних зведених загонів швидкого реагу-
вання, які складаються з персоналу установ ДПтСУ в регіоні. І повідомлення про побиття 
в’язнів такими підрозділами не вщухають.

6 травня 2011 року з неперевірених, але декількох різних джерел стало відомо, що бійці такого спецпідрозділу, 

які знаходилися на території сізо міста сімферополь, вдалися до побиття ув’язнених. масштаби репресій, 

кількість і прізвища побитих в’язнів невідомі і з’ясовуються правозахисниками — слід враховувати труднощі 

в отриманні такої інформації та її перевірці. інформаційна служба дПтсу повідомила, що бійці діють в рамках 

операції «Щит». не виключається версія, що ув’язнені сімферопольського сізо, хворі на туберкульоз, зняли 

на відео умови, в яких вони перебувають, яке потрапило до публічної сфери. з огляду на останні події, що 

відбуваються в сімферопольському сізо, викликає занепокоєння доля тих людей, які зробили це відео. Що 

з ними стало після оприлюднення інформації про жахливі умови утримання хворих на туберкульоз в’язнів? 

в яких умовах вони знаходяться зараз? чи були вжиті заходи дисциплінарних стягнень стосовно цих людей? 

і чи дійсно озброєні бійці залучаються до побиття ув’язнених. 

5 липня 2011 року в пообідню годину бійці спецпідрозділу вчинили чергове масове побиття засуджених, цього 

разу у 89-й колонії в місті дніпропетровськ9. Побиттю сприяв, а можливо, й брав ньому активну участь, також 

9 http://www.khpg.org/index.php?id=1311269383
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персонал установи, а саме:  майор дПс легкобик валентин валентинович, відповідальний за дільницю, в якій 

розташовані камери довічно ув’язнених, дільниця посиленого контролю, приміщення камерного типу і дис-

циплінарний ізолятор, лейтенант дПс хоменко андрій леонідович, співробітник внутрішньої безпеки установи, 

начальник відділення насевич олександр миколайович, підполковник дПс мартинов ігор генадієвич, тимча-

сово виконуючий обов’язки начальника установи. були жорстоко побиті засуджені: калугін юрій іванович, 

що відбуває довічне ув’язнення, дзесів олександр вікторович, урсул григорій григорієвич, тимошенко сергій 

олександрович, Погорелов анатолій іванович, дуднік михайло едуардович, бондаренко роман володимиро-

вич, ісаков олександр Євгенієвич, костецький андрій михайлович, кутляєв вадим іванович, рижих олександр 

володимирович, мушинський в’ячеслав іванович, гераськін олександр валерієвич, стоян володимир Євгеніє-

вич, романенко дмитро олегович. Прокуратура в своєму рішенні відмовила в порушенні кримінальної справи, 

не зважаючи на очевидність ознак злочину, наявність у дев’ятнадцяти засуджених тілесних ушкоджень, що 

було зафіксовано за підсумками експертного медичного аналізу. це свідчить про відсутність на національному 

рівні інструментів ефективного розслідування. 

Таким чином, не зважаючи на рішення Європейського суду Давидов та інші проти Украї-
ни, власне різке засудження фактів масового побиття і залякування людей з використанням 
бійців спецпризначення, висновки міжнародних експертів Комітету ООН проти катувань, 
Європейського Комітету із запобігання катуванням та поганому поводженню, світової спіль-
ноти, засудження цих дій громадськістю на національному рівні, ДПтСУ продовжує практи-
ку використання бійців спецпризначення для масового побиття і залякування в’язнів.

6. Зміни в Законодавстві

16 вересня 2010 р. Президент підписав Указ, яким було затверджено нове Положення 
про порядок здійснення помилування. Цей акт, на відміну від його попередника, звузив 
і без того дуже обмежену можливість користування інститутом помилування. Буквально 
з першого пункту нове положення містить вибіркові правила здійснення помилування. 
Пункт 2 встановлює форми, в яких здійснюється помилування, і серед них Положення 
називає заміну довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двад-
цяти років. Тобто до положення введено норму, що відтворює ч. 2 ст. 87 КК України про 
мінімальний строк до моменту, коли у засудженого довічно з’являється право на подання 
клопотання про помилування. Але нове Положення містить іншу норму, яка значно звужує 
коло осіб та саму можливість клопотати про помилування для значної кількості засуджених. 
Пункт 6 Указу зазначає, що клопотання про помилування засуджених, які не стали на шлях 
виправлення або не відбули половини призначеного їм строку покарання, а також клопо-
тання осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, можуть бути задоволені лише 
за наявності обставин, що потребують особливо гуманного ставлення. 

Якщо уважно проаналізувати цей пункт10, можна побачити, що помилування без будь-
яких обмежень може бути застосовано лише за умови наявності на боці засудженого таких 
ознак:

— покарання призначене за злочини, які є необережними (за виключенням необереж-
них тяжких злочинів), або за злочини невеликої чи середньої тяжкості; 

— засуджений повинен стати на шлях виправлення;
— засуджений повинен відбути не менше половини призначеного судом строку пока-

рання.
Отже, наведені критерії суттєво звужують можливість звільнення у зв’язку з помилуван-

ням, оскільки, дві з наведених ознак повинні бути наявними одночасно. По-перше, йдеться 

10 http://www.khpg.org/index.php?id=1298992497
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про злочини невеликої або середньої тяжкості, і по-друге, засуджений повинен відбути не 
менше ніж половину строку покарання.

Слід звернути увагу на те, що минула версія Положення про помилування була більш 
лояльною до засуджених. Аналогічний пункт 6 стосувався двох категорій засуджених, які 
могли претендувати на помилування: тих, хто став на шлях виправлення та відбув значну 
частину строку покарання (напевно, все ж таки меншу, ніж половина строку); та тих, хто 
засуджений за особливо тяжкий злочин і відбув половину призначеного строку покарання. 
Перша категорія здається менш доступною для засуджених, оскільки засуджений міг споді-
ватися на звільнення у зв’язку з помилуванням лише за наявності необхідності особливо 
гуманного ставлення. На нашу думку, це безглуздо, оскільки наведені ознаки свідчать про 
втрату особою суспільної небезпечності, а отже, про недоцільність продовження карального 
впливу на неї. Тобто можна розцінити зникнення цієї норми із Положення про помилуван-
ня як позитивний фактор. 

А ось стосовно другої категорії такого стверджувати не можна. За старими правилами 
можливість звільнення у зв’язку з помилуванням дійсно була обмежена для засуджених, які 
мають високий ступінь суспільної небезпечності. Особа, яка засуджена за особливо тяжкий 
злочин і відбула менше половини строку покарання, повинна зазнати каральний вплив 
покарання значно довше, ніж інші засуджені. Відповідно до ст. 12 КК України злочин виз-
нається особливо тяжким, якщо за його скоєння передбачене покарання на строк понад 
десять років або довічне позбавлення волі. Тобто обмеження можливості звільнятися за 
актом помилування є зрозумілим та логічним. 

Стверджувати зрозумілість і логічність нового Положення, на жаль, не можна. Як ми 
вказали вище, засуджений, який подає клопотання про помилування, повинен, як мінімум, 
бути засудженим за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також відбути половину 
призначеного судом строку покарання. Відповідно до ст. 12 КК України це означає, що 
засуджений має бути засуджений на строк не більше п’яти років і, відповідно, відбути не 
менше двох з половиною з них. А як додатковий критерій використовується питання про 
те, чи став засуджений на шлях виправлення. До речі, ця ознака взагалі не регламентована 
чинним законодавством і має суто суб’єктивне забарвлення. І все ж таки саме ці випадки 
законодавець називає виключними та такими, які потребують особливо гуманного став-
лення. Але очевидно, що особа, яка відповідає названим критеріям, має значно нижчий 
ступень суспільної небезпеки. Отже, незрозуміло, чому законодавець вводить такі суворі 
обмеження щодо можливості користуватися інститутом помилування для порівняно небез-
печних засуджених. Крім того, за наявності аналогічних критеріїв (необережний злочин, 
злочин невеликої або середньої тяжкості, відбуття половини строку покарання, слідуван-
ня шляхом виправлення) засуджений набуває можливість умовно-дострокового звільнення. 
Цей інститут є більш оперативним, доступним та прийнятним для більшості засуджених, 
ніж звернення з клопотанням про помилування. Із встановленням такого обмеження за-
конодавець залишив за межею оціночного поняття «особливо гуманне ставлення» значну 
кількість засуджених, які ще рік тому могли сподіватися на помилування. 

До речі, підвищення «порогу» для помилування засуджених робить сумнівною мож-
ливість помилування для осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі. Ці особи можуть 
подати клопотання про помилування зі спливом двадцятип’ятирічного строку покарання 
і при цьому, зрозуміло, що вони не «впишуться» в категорію тих, відносно кого клопотання 
про помилування може бути розглянуто без будь-яких додаткових вимог та оцінок. Дивни-
ми також здаються деякі положення нового Указу, в яких йдеться про врахування певних 
обставин під час вирішення питання про можливість застосування до засудженого помилу-
вання. Зокрема, Положення зазначає, що враховуються «…щире каяття, активне сприяння 
розкриттю злочину, поведінка і ставлення особи до праці до засудження…». Усі наведені 
«критерії» суперечать доктрині кримінального та кримінально-виконавчого права, оскільки 
названі обставини повинні враховуватися судом при призначенні покарання, і вони впли-
вають, а нерідко і визначають той обсяг кари, який буде застосовано до підсудного. Тобто 
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призначене кримінальне покарання — це й є оціночна «міра» каяття особи, його сприяння 
розкриттю злочину та ін. Саме у вироку суд враховує всі ці обставини і втілює їх в конк-
ретній мірі покарання. Отже, врахування під час вирішення питання про помилування тих 
факторів, які вже були враховані і відносно яких є рішення суду, проголошене ім’ям держа-
ви, здається недоцільним та таким, що дублює функції суду. 

Один з базових принципів кримінально-виконавчого права — це припущення про мож-
ливість виправлення та ресоціалізації засудженого. Ідея покарання полягає в тому, що воно 
здатне змінити особу на краще. І на цей принцип орієнтована велика кількість норм кримі-
нально-виконавчого законодавства. Тому встановлення в Положенні таких «критеріїв» як 
каяття, сприяння розкриттю злочину, поведінка та характеристика особи до засудження, 
свідчить про «недовіру» вітчизняній моделі кримінально-виконавчої служби з боку самої 
держави. Оскільки якщо система працює ефективно та законно, особа може стати більш 
позитивною та соціально бажаною. 

Усі наведені положення в їх сукупності, з одного боку, свідчать про їх доктринальний 
характер, оскільки вони змінюють саму ідею помилування. Але з іншого боку, на жаль, ці 
доктринальні зміни вказують на те, що інститут помилування стає більш утрудненим для 
засудженого та орієнтованим перш за все на осіб, які мають невисокий рівень суспіль-
ної небезпеки. Тобто унікальний шанс на звільнення, яким за своєю правовою природою 
є помилування (оскільки основною його ознакою є відсутність обмежень щодо можливості 
помилування), в нашій державі стає чимось недоступним для більшості засуджених.

Законом України від 15.11.2011 року № 4025-VI«Про внесення зміни до статті 155 
Кримінально-процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку взяття особи 
під варту» передбачено, що «взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано 
у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк понад п’ять років, у разі неможливості застосування більш м’якого запобіжного 
заходу». Проте, відповідно до законодавчих змін у виняткових випадках взяття під варту як 
запобіжний захід може бути застосовано й у справах про злочини середньої тяжкості або не-
тяжкі. Винятків таких шість. Наприклад, якщо особу підозрюють у скоєнні двох чи більше 
умисних злочинів, або обвинувачений ухиляється від слідства чи суду, або, коли має місце 
недотримання запобіжного заходу особистої поруки, чи коли достовірно встановлені факти 
впливу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного на учасників процесу.11

7. Право на Захист

Відповідно до ст. 63 Конституції України підсудний має право на захист. Відповідно 
до ч. 2 ст. 8 КВК України серед основних прав засуджених є право на правову допомогу. 
Згідно зі ст. 110 КВК України для одержання правової допомоги засудженим надається 
побачення з адвокатом. Такі побачення за бажанням адвоката можуть надаватися наодинці.

28 жовтня 2011 року адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Ле-
вицький мав намір отримати побачення наодинці зі своїм клієнтом П., засудженим до 
позбавлення волі, вирок відносно якого набрав законної сили. П. відбуває покарання у вип-
равній колонії № 70 максимального рівня безпеки в місті Бердичів Житомирської області. 
Зустріч мала відбутися в рамках кримінального процесу для обговорення стратегії захисту 
щодо оскарження в касаційному порядку рішень судів першої та апеляційної інстанцій. 
Але адміністрацією колонії в передбаченому законом побаченні адвокату було відмовлено. 
Адміністрація колонії пояснила відмову технічними причинами: в установі немає спеціаль-
них кімнат для побачення засуджених з адвокатом. О. Левицькому було запропоновано 

11 http://www.khpg.org/index.php?id=1298207421 
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зустрітися з клієнтом у кімнаті для короткострокових побачень і поспілкуватися через скло 
за допомогою спеціально налаштованого телефону12. 

Таким чином адміністрацією колонії було порушене право засудженого на правову до-
помогу. Навіщо? Важко відповісти на це питання. Але, виходячи зі скарг засуджених цієї 
установи, що були направлені в приймальні громадських організацій, засуджені згадують 
одну й ту саму людину — це перший заступник начальника колонії № 70 Салюк. Про його 
жорстокість і схильність до садизму складають легенди. Розповідають, що Салюк особисто 
зустрічає новоприбулі етапи, власноруч б’є та знущається над людьми. Оскільки заклади 
системи виконання покарань є закритими для представників громадськості, ми не можемо 
підтвердити або спростувати дану інформацію. 

01 листопада 2011 року Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ було задоволено клопотання адвоката Олега Левицького щодо відкла-
дення розгляду кримінальної справи по обвинуваченню П., оскільки на стадії касаційного 
провадження мало місце істотне порушення права на захист. Судовий розгляд відкладено 
на 15 листопада 2011 року.

11 листопада адвокат О. Левицький в черговий раз намагався зустрітися зі своїм клієнтом 
П., засудженим Бердичівської колонії № 70, проте, не зважаючи на обставини, наведені вище, 
в конфіденційному побаченні адвокату зі своїм підзахисним адміністрацією закладу було від-
мовлено. Крім того, О. Левицькому адміністрацією колонії було запропоновано сплатити гро-
ші в сумі 2 гривні за короткочасне побачення. В інтересах справи адвокат був змушений спла-
тити зазначені кошти аби тільки мати змогу поспілкуватись зі своїм клієнтом.

8. рекомендації

1. Завершити процес підпорядкування ДПтСУ Міністерству юстиції, як про це йдеться 
в Резолюції ПАРЄ № 1466 (2005).

2. Провести комплексний аналіз чинного кримінального і кримінально-виконавчого 
законодавства та практики їх  застосування на відповідність міжнародним стандартам.

3. Переробити Концепцію реформування кримінально-виконавчої системи у відповід-
ності до Концепції реформування кримінальної юстиції, залучити до переробки та обгово-
рення широкі кола фахівців, впровадити проведення незалежної експертизи Концепції та її 
громадське обговорення.

4. Скасувати положення чинних нормативно-правових актів Департаменту, які порушу-
ють права людини.

5. На основі нової Концепції реформування кримінально-виконавчої системи створи-
ти законопроект про зміни та доповнення до Кримінального, Кримінально-виконавчого 
кодексу, який має відповідати міжнародним стандартам, законопроект про зміни та допов-
нення до Закону «Про Державну кримінально-виконавчу службу», законопроект «Про дис-
циплінарний статут Державної кримінально-виконавчої служби України», проект постанов 
Кабінету Міністрів України «Про порядок проходження служби працівниками Державної 
кримінально-виконавчої служби України» та «Про порядок виплати одноразової грошової 
допомоги в разі загибелі або каліцтва працівника кримінально-виконавчої служби та ком-
пенсації заподіяної шкоди його майну під час виконання службових обов’язків».

6. Переглянути завдання та правові засади діяльності спеціальних підрозділів у системі, 
не використовувати їх для проведення обшуків та інших дій усередині установ.

7. Розробити та запровадити механізми та процедури ефективного та швидкого реагу-
вання на повідомлення про ймовірні порушення прав людини в установах виконання пока-
рань у співпраці з провідними правозахисними організаціями.

12 http://www.khpg.org/index.php?id=1320944999 
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8. Підготувати конституційне подання для визначення юрисдикції щодо судового роз-
гляду скарг засуджених на дії (бездіяльність) адміністрації установ виконання покарань.

9. Розробити та запровадити механізми та процедури проведення відвідувань установ 
виконання покарань у відповідності до Факультативного протоколу до Конвенції ООН про-
ти катувань.

10. Сприяти створенню інших механізмів громадського контролю діяльності установ 
виконання покарань.

11. Впровадити реально діючу систему подання скарг, припинити практику покарання 
засуджених за спроби оскаржувати дії адміністрації установ.

12. Викласти вичерпний перелік порушень режиму, за які застосовуються дисциплінар-
ні стягнення.

13. Ретельно перевіряти всі випадки можливих корупційних діянь з боку працівників 
системи, публічно висловлювати позицію відомства щодо випадків корупції, які підтверди-
лися.

14. Впроваджувати дослідницькі програми і проекти, в тому числі проекти громадських 
правозахисних організацій,  щодо дотримання прав ув’язнених та кримінально-виконавчої 
системи в цілому.

15. Покращити інформування суспільства про діяльність органів та установ системи 
виконання покарань, про стан та проблеми відомства, створити в кожному обласному уп-
равлінні Департаменту прес-службу.

16. Перепідпорядкувати медичні служби Міністерству охорони здоров’я.
17. Забезпечити реалізацію права на захист осіб, що перебувають в закладах ДПтСУ, 

в контексті конфіденційної зустрічі з адвокатом.
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