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ОКРЕМІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО СФЕРИ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ РОСІЇ

Право на життя, свобода від катувань,  
право на свободу та  
особисту недоторканність

Катування затриманих осіб у приміщеннях ОВС 
є найбільш ганебним явищем у роботі міліції, і, 
напевно, найголовнішим чинником негативного став  
лення до неї. Незважаючи на те, що новий Кримі
нальний процесуальний кодекс України (КПК) міс-
тить багато запобіжників від застосування катувань 
і свавільних арештів, ці негідні явища, як і раніше, 
залишаються дуже поширеними. 

Співробітники ОВС навчились обходити запо-
біжники. Так, масовою залишається практика “тіньо-
вого” затримання в різних варіантах, коли протокол 
про затримання складається значно пізніше реального 
моменту затримання, а затриманого до моменту скла-
дання протоколу примушують шляхом незаконного 
застосування сили (насильства) визнати вину у скоєнні 
злочину. Формально це документується відповідно до 
норм КПК, проте в дійсності норми постійно пору
шуються, а в окремих випадках катування з метою 
визнання вини призводить до смерті затриманих. 

Необхідно покласти край незаконному затри-
манню осіб у будьяких його варіантах і комбінаціях 
порушень закону: 

• невизнане (незареєстроване) затримання; 
• затримка в реєстрації затримання; 
• складання протоколу про затримання іншою 

посадовою особою, ніж та, яка здійснила  
фактичне затримання; 

• фактичне затримання з подальшим внесенням 
клопотання про затримання з метою приводу.

Усі ці порушення тягнуть за собою застосу-
вання катувань і погане поводження із затриманим. 
Зрештою, є вкрай необхідним привести практику 
затримань осіб за підозрою у вчиненні злочину у  
відповідність до ч.1 ст.29 Конституції України,  
згідно з якою “ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше як за вмотиво  
ваним рішенням суду і тільки на підставах та в 
порядку, вста нов лених законом”.

ЗАОЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

Ефективність виконання функцій поліції в демократичній державі передбачає і великою мірою  
 залежить від дотримання нею прав і свобод людини. Від цього залежить рівень суспільної 

довіри до поліції і підтримки її дій. Дотримання прав людини повинне бути головним критерієм 
оцінки діяльності правоохоронних органів. Не менш важливо у процесі підготовки та аналізу 
реформаторських ініціатив тримати у фокусі їх можливий вплив на зазначені аспекти.

Метою цієї статті є стислий огляд головних проблем дотримання органами внутрішніх справ 
(ОВС) фундаментальних прав людини – на життя, свободу від катувань і поганого поводження,  
на свободу та особисту недоторканність, на приватність, на доступ до інформації тощо.  
В основу аналізу покладені пропозиції з реформування ОВС, передбачені Стратегією розвитку 
органів внутрішніх справ України (далі – Стратегія)1.

Євген ЗАХАРОВ,
директор  

Харківської правозахисної групи

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ І  
ПРАВА ЛЮДИНИ

1  Проект Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України підготовлений Є.Захаровим та О.Мартиненком. Стратегія схвалена Розпорядженням 
Кабінету Vіністрів України №1118 від 22 жовтня 2014р.
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З метою вирішення цих проблем Стратегія вста-
новлює, що “поліція має впроваджувати процедури 
та нормативні акти, які унеможливлюють здійснення 
безпідставних арештів та затримань, забезпечують 
захист затриманих осіб від катування та жорстокого 
поводження”. Для реалізації цього положення перед-
бачається “максимальна регламентація дій посадових 
осіб шляхом розроблення деталізованих нормативно
правових актів, що передбачають усі можливі варі-
анти поведінки працівників органів внутрішніх справ 
у стандартних і нештатних ситуаціях та автоматично 
мінімізують ризик порушення ними закону”2. При 
цьому треба покінчити із системою “колективної без-
відповідальності”. Насамперед це стосується випад-
ків грубого порушення прав людини, зокрема під час 
затримання та тримання під вартою у приміщеннях 
ОВС. Необхідно перейти до системи персональної 
відповідальності працівників за результати службової 
діяльності та випадки порушення прав людини.

Згідно зі Стратегією планується запровадження 
детальних процедур затримання особи: повідомлення 
про затримання, доставляння затриманого до органу 
досудового розслідування, перебування затриманих 
у приміщеннях ОВС і запису всіх дій із залученням 
затриманого. 

Для цього ми плануємо запровадити в роботу чер-
гових частин електронні термінали реєстрації від-
відувачів і створити єдину автоматизовану систему 
для відвідувачів підрозділів ОВС, а також запрова-
дити єдиний електронний протокол (custody records), 
що містить інформацію про всі дії співробітників 
ОВС стосовно затриманої особи – затримання, пере-
міщення, надання медичної допомоги, зміна статусу 
тощо3. Передбачаються також інші заходи посилення 
гарантій дотримання права на свободу, особисту недо-
торканність і свободу від катувань: “впровадження 
відеофіксації першого допиту затриманого, запрова-
дження обов’язкового незалежного медичного огляду 
всіх затриманих та заарештованих осіб, запрова-
дження індивідуальних пакетів для зберігання речей 
затриманих, розміщення у відділах органів внутріш-
ніх справ інформаційних стендів щодо отримання  
безоплатної правової допомоги”4. 

Останні два заходи реалізовані в жовтнілистопаді 
2014р.: вироблені індивідуальні номерні сейфпакети, 
які передані до всіх ізоляторів тимчасового тримання 
(ІТТ), в кожній камері ІТТ є в користуванні брошура з 
детальним описом прав затриманих, а кожному затри-
маному під час затримання надається листівка з пере-
ліком його прав і телефоном гарячої лінії офісів без-
оплатної правової допомоги для виклику адвоката.  
Ці заходи регулюються спеціальними внутрішніми 
нормативними актами МВС. 

Необхідно також усунути перешкоди для вільного 
звернення постраждалих від насильства в ОВС без 
дозволу правоохоронних органів для встановлення 
тяжкості тілесних ушкоджень. Для цього потрібно 
розширити перелік медичних установ (за рахунок вне-
сення до нього недержавних сертифікованих закла-
дів), які можуть провести таку процедуру та надати 
відповідний документ. 

З метою покращення нормативного регулювання 
необхідно впровадити механізм реалізації ч.2 ст.210 
КПК щодо негайного інформування відповідаль-
них осіб найближчого підрозділу органу досудового 
розслідування про затримання особи – Інструкцію 
щодо інформування про затримання особи в момент 
її затримання – із запровадженням відповідного  
журналу реєстрації і технічного запису переда 
вання інформації про затримання. 

Щоб забезпечити права затриманих, передба-
чені ст.212 КПК, треба розробити і впровадити нор-
мативний документ, яким урегулювати порядок три-
мання затриманих в ОВС. Доречно зауважити, що у 
Великій Британії процедура затримання осіб поліцією  
і тримання їх у приміщеннях поліції врегульована  
відповідним кодексом, у колишньому СРСР – Указом 
Президії Верховної Ради СРСР, а в Україні – лише 
відомчою Інструкцією про організацію роботи черго-
вих частин (і то частково).

Необхідною є також розробка інструкції, в якій 
буде зафіксований мінімальний перелік слідчих дій, 
що мають бути проведені в кожному випадку катувань 
або смерті затриманих в ОВС – для того, щоб орган 
розслідування міг ставити питання про порушення, 
передачу до суду або закриття кримінальної справи.  
У разі невмотивованої відмови слідчих дотриму
ватися вказаної інструкції, має бути передбачене  
відсторонення їх від роботи і притягнення до дисци-
плінарної відповідальності.

Залишається великою проблемою неефектив-
ність розслідування заяв про катування та погане 
поводження з боку персоналу ОВС або про їх безді-
яльність, мовчазну згоду чи потурання таким діям. 
Прокуратура вкрай погано виконує свої функції з 
ефективного, ретельного, швидкого та неупередже-
ного розслідування таких заяв. Наразі людина, яка 
звернулася до ОВС зі скаргою на дії співробітників 
міліції, фактично позбавлена можливості впливати 
на перебіг службового розслідування за своєю скар-
гою, оскільки нинішня практика побудована з пріо
ритетним урахуванням інтересів самої міліції. 
Службові розслідування таких заяв у МВС найчас 
тіше завершуються листом до заявника із тверд 
женням, що факти не підтвердилися, а приблизно в 
45% випадків – що факти частково підтвердились 
і винні понесли відповідальність. Хто саме притяг-
нений до відповідальності, якої саме, кримінальної 
чи дисциплінарної, які заходи впливу застосовані – 
залишається невідомим. Наслідком такої ситуації  
є безкарність персоналу ОВС і подальше широке 
застосування незаконних практик. 

Так, згідно з даними форми звітності “Про стан 
дотримання прав людини в діяльності органів внут-
рішніх справ”, у 2013р. МВС визнало такими, що не 
підтвердилися, 96% скарг громадян про порушення 
їх прав у міліції. Така статистика є доказом неспро-
можності органів внутрішнього контролю МВС вико-
нувати одну із своїх головних місій – ефективно  
розслідувати факти неправомірних дій правоохорон-
ців і забезпечити дотримання щодо них принципу  
невідворотності покарання за вчинені протиправні  
дії. Той факт, що переважна більшість співробіт- 
ників ОВС, які порушували закон, не притяга-
ються до відповідальності, є чи не головним чин-
ником високого рівня корупції і злочинності в 
ОВС, який спостерігається в Україні з року в рік. 
Своєю чергою, очевидна для всіх неготовність МВС 

2 Розділ Стратегії “Заходи, спрямовані на досягнення цілей рефор-
мування”, п.6.
3 Там само, п.7.
4 Там само.
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забезпечити об’єктивний розгляд звернень громадян, 
чим, власне, захистити їх від незаконних дій праців-
ників міліції, викликає в українському суспільстві 
невіру в щирість декларованих владою намірів рефор-
мувати право охоронні органи.

Для вирішення цих проблем Стратегія передба-
чає “залучення громадськості до розслідувань випад-
ків катувань, жорстокого та нелюдського поводження 
в поліції” та “сприяння утворенню моніторингових 
груп від громадськості (з правом перевірки підстав 
затримання певної особи, умов перебування у відділі 
органів внутрішніх справ тощо)”5. Необхідно також 
остаточно вирішити питання про те, щоб заяви та  
повідомлення про факти катувань і жорстокого пово-
дження безперешкодно реєструвались як повідом
лення про злочини і вносилися до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (ЄРДР), а не розглядались як 
звернення відповідно до Закону “Про звернення гро-
мадян”. Слід розробити та запровадити єдину авто 
матизовану систему документування скарг на спів
робітників ОВС, до якої будуть вноситися результати 
перевірки скарг і дисциплінарні санкції, застосовані 
до порушника, з можливістю виконання відповід 
ними керівниками ОВС пошукових запитів за різними 
параметрами (наприклад, які співробітники ОВС  
мають певну кількість дисциплінарних стягнень).  
Є невідкладною потреба запровадження окремого  
статистичного обліку злочинів за ст.127 Криміналь
ного кодексу (“Катування”): сьогодні є лише статис-
тичний облік загальної кількості правопорушень з 
боку співробітників ОВС.

Нарешті, необхідно внести зміни до “Інструкції 
про порядок проведення службових розслідувань в 
органах внутрішніх справ України”, які б надали 
цивільній особі права учасника службового розслі-
дування, створили нормативні запобіжники від мож-
ливих утисків цих прав з боку співробітника ОВС та 
забезпечили більшу прозорість службового розсліду-
вання. Так, потерпілий від незаконних дій має отри-
мати право на ознайомлення з матеріалами розслі-
дування та їх оцінювання, на присутність у процесі 
опитування фігурантів розслідування, можливість 
надання додаткових матеріалів на будьякому етапі 
розслідування тощо, а також можливість залучати до 
службового розслідування адвоката чи іншого спе 
ціаліста у сфері права, правозахисників, незалеж-
них експертів. Також мають бути передбачені заходи 
захисту від тиску з боку працівників міліції на заяв-
ника та інших фігурантів службового розслідування.
Право на доступ до інформації 

Упродовж 20052009рр. МВС було найбільш від-
критим серед інших правоохоронних органів. За 
якістю відповідей на інформаційні запити МВС 
поступається, за нашими спостереженнями, лише 
Державній судовій адміністрації. Але практика звер-
нень виявила ряд проблем, що потребують вирішення. 
Одна з них – недоступність багатьох внутрішніх  
нормативноправових актів (НПА) МВС. 

Станом на початок березня 2015р., на сайті МВС 
розміщені основні закони, необхідні для діяльності 
МВС, міжнародні угоди МВС, 1 163 накази МВС, 
зареєстровані Мін’юстом, 37 регуляторних актів і  

28 внутрішніх НПА. Водночас кількість НПА, ухва 
лених МВС, сягає кількох десятків тисяч. Неодно 
разово виникали ситуації, коли працівники ОВС  
навіть не знали про накази МВС, якими вони повинні 
були керуватись у своїх діях. 

Отже, необхідним є складення єдиного реє-
стру нормативних актів МВС в Інтернеті з подаль-
шим забезпеченням вільного доступу до відкритих 
НПА. У Стратегії це завдання сформульоване так: 
“Забезпечення доступу до нормативної бази орга-
нів внутрішніх справ: нормативна база МВС, що 
розміщена в інтернетресурсах та постійно онов-
люється, є вільною для доступу громадян у частині 
відкритих документів відповідно до інформаційного 
законодавства”6. 

Що стосується т.зв. частково відкритих доку-
ментів, тобто документів, частина яких є відкритою,  
а частина – не можуть бути надані, то МВС має опа-
нувати відомий принцип свободи інформації, закрі-
плений у п.7 ст.6 Закону “Про доступ до публічної 
інформації ”: “Обмеженню доступу підлягає інфор 
мація, а не документ”. Необхідно переглянути всі 
внут рішні нормативні акти МВС з грифом “Для  
службового користування” (ДСК) під кутом зору 
цього принципу та визначити, яка частина цих доку-
ментів є відкритою і може надаватися за запитом.

Стратегія приділяє багато уваги здійсненню  
такого принципу реформування ОВС, як підзвіт-
ність і прозорість. Так, проголошується, що “полі-
цейські підрозділи мають бути достатньо відкриті 
для зовнішнього контролю, зокрема громадського. 
Основні статистичні дані щодо діяльності поліції  
(чисельність особового складу, гендерний баланс,  
розмір бюджету тощо) мають бути доступні для сус-
пільства, а звернення громадян та організацій про 
доступ до обме женої інформації мають розглядатися  
в розумний строк з наданням вмотивованої відповіді  
в разі відмови. 

У поліції мають бути запроваджені посади для 
спеціальних посадовців або створені окремі підроз-
діли, які відповідатимуть за зв’язок із громадськістю 
та міжнародними організаціями. Суспільство також 
повинне без зайвих зусиль мати доступ до інфор-
мації, що стосується планування роботи поліції в 
цілому, реалізації запланованих заходів та результатів 
роботи”. Стратегією передбачається запровадження 
багатоканального зворотного зв’язку (листування, 
особисті прийоми, соціальні мережі, електронне лис-
тування, телефонні консультації) з різними катего-
ріями громадян; удосконалення ГІСресурсу “Ваш 
дільничний” з можливістю ознайомлення з інформа-
цією про дільничних та зворотного зв’язку; запрова-
дження відкритого інтерактивного ресурсу для авто-
матизованого обліку будьяких звернень громадян та 
гарантованого реагування на них персоналу, аналізу 
повідомлень громадян про правопорушення, ознайом-
лення громадян з відкритою кримінальною статисти-
кою, відображення в режимі реального часу локації, 
характеру та суспільно важливої інформації про всі 
зафіксовані ОВС правопорушення (платформа “Crime 
mapping”) та інші заходи7. 

5 Там само, п.18.
6 Там само, п.15.
7 Там само.
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Право на приватність
За міністрів внутрішніх справ А.Могильова та 

В.Захарченка держава набула ознак поліцейської, 
тобто такої, що ставиться до своїх громадян як до 
потенційних злочинців. Так, МВС мало намір домог-
тися внесення до залізничних квитків персональних 
даних про особу (ПІБ, рік народження, серії і номеру 
наданого документа), що було б брутальним порушен-
ням права на приватність (сьогодні, на жаль, також 
можна почути про такі бажання для зручності роз-
слідування). Інші систематичні та масові порушення 
права на приватність за часів режиму В.Януковича – 
це примусове дактилоскопування затриманих, що є 
порушенням внутрішніх нормативних актів МВС. 
Дактилоскопування має застосовуватися до обвину-
вачених у скоєнні злочину або підданих адміністра-
тивному арешту від 1 до 15 діб, але застосовується  
значно ширше, оскільки дактилоскопії піддавали всіх 
затриманих, ще до розгляду судом. Практика масового 
незаконного дактилоскопування збереглась і досі. 

Сьогодні значна частина злочинів розслідується 
шляхом вивчення записів розмов з мобільних теле-
фонів (у певному місці в певний проміжок часу). 
Оперативні підрозділи можуть отримати у операто-
рів телекомунікацій перелік номерів, з яких дзво-
нили, перелік усіх SIMкарток, які перебували в цьому  
місці (до нього потраплять і картки навіть з вимк 
нених телефонів), а також запис усіх телефонних  
розмов. Закон “Про телекомунікації” зобов’язує опе-
раторів “за власні кошти встановлювати на своїх  
телекомунікаційних мережах технічні засоби, необ-
хідні для здійснення уповноваженими органами  
оперативнорозшукових заходів, і забезпечувати функ-
ціонування цих технічних засобів, а також у межах 
своїх повноважень сприяти проведенню оперативно
розшукових заходів та недопущенню розголошення 
організаційних і тактичних прийомів їх проведення” 
(ч.4 ст.39). Обсяг застосування цих заходів вражає:  
оператори телекомунікацій отримують від право 
охоронців до 1012 тис. запитів на місяць. Очевидно, 
що правоохоронці пік луються насамперед про зруч-
ності для своєї роботи, а не про дотримання права  
громадян на приватність, і тому під негласне сте 
ження може потрапити будьхто.

І Закон “Про оперативнорозшукову діяльність” 
(ОРД), і новий КПК стверджують, що такі заходи 
можливі лише у випадках скоєння чи підготовки  
тяжких або особливо тяжких злочинів, і лише тоді, 
коли відомості про злочин та особу, яка його вчи-
нила або готує, неможливо отримати в інший спо-
сіб. Дозвіл на проведення таких дій надається голо-
вами апеляційних судів або призначеними ними 
суддями. Проте чи здійснюється за санкцією суду  
збір такої інформації, як дзвінки абонента, хроно 
метраж дзвінків, місцеперебування абонента, його 
пересування, логфайли користувачів Інтернету? 
Важко повірити. Новий КПК містить розпливчасті 
норми про зняття інформації з транспортних теле-
комунікаційних мереж, електронних інформаційних  
систем та встановлення місцезнаходження радіо 
електронного засобу, в т.ч. мобільного термінала 
систем зв’язку. А статистичні відомості про ОРД з  
2005р. віднесені до розряду таємних.

Сьогодні головною функцією негласного стеження 
під час оперативнорозшукових дій є не викриття  

злочинця, а встановлення самої наявності злочину. 
Коли оперативні підрозділи провадять розшукову 
діяльність проти організованої злочинності, торгов 
ців наркотиками тощо, вони працюють до вчи 
нення злочину, і мета цих оперативних дій – зібрати 
інформацію про особу, злочинну групу або можливі 
насильницькі дії (терористичний акт, наприклад). 
Іншими словами, те, що хочуть з’ясувати на етапі, 
коли подається заява до суду про отримання дозволу 
на негласне стеження в порядку ОРД, часто немож-
ливо конкретизувати, вказати особу, відомості про 
яку збираються. Це схоже на дії рибалки, який заки-
дає сітку – і дивиться, що до неї потрапило. У таких 
випадках оперативні підрозділи фактично можуть 
організовувати негласне стеження на власний роз 
суд, без застосування судового контролю. Отже, 
процедура негласних оперативних дій має відпові-
дати практиці Європейського суду, повинна чіткіше  
визначатися законом, бути ясною, детальною та  
охоплювати всі оперативні дії такого гатунку, а фор-
мулювання гарантій проти зловживань стає цен 
тральним питанням. Обмежувати оперативні під 
розділи в засобах розслідування злочинів недоречно, 
але мати можливості громадського контролю за їх 
діями – необхідно.

Європейський суд навряд чи визнає, що навіть 
значно покращене в новому КПК українське законо-
давство щодо втручання держави у приватне життя є 
“необхідним у демократичному суспільстві”, оскільки 
перелік злочинів, за яких воно допускається, – тяжкі 
та особливо тяжкі – надмірно широкий. Як відзна-
чив Суд у справі Класс та інші проти Німеччини, 
негласне стеження за громадянами є характерним 
для поліцейських держав, а в демократичних держа-
вах таке стеження може бути допустимим тільки у 
випадку крайньої необхідності8. Крім того, на стадії 
розшуку досить часто важко визначити, чи йдеться 
саме про тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Отже,  
слід було б вказати чіткий перелік злочинів, у випадку  
скоєння чи підготовки яких дозволено використову-
вати негласні розшукові дії.

Як показує досвід західних країн, однією з надій-
них гарантій проти зловживань є підготовка та опри-
люднення річних звітів правоохоронних органів про 
використання методів ОРД, які порушують право 
на приватність. Такі звіти можна вільно побачити в 
Інтернеті в таких країнах, як США, Канада, Велика 
Британія та багато інших. У них вказуються кількість  
отриманих санкцій, кількість відмов, види злочинів, 
у випадку яких надавалися санкції, середня трива-
лість зняття інформації з каналів зв’язку, кількість 
порушених за результатами стеження кримінальних 
справ, кількість отриманих обвинувальних вироків 
тощо. Маючи такі звіти в Україні, порівнюючи такі 
дані із судовою статистикою, можна буде оцінювати 
ефективність негласних слідчих дій, що порушують 
право на приватність, і звести до мінімуму можли-
вість зловживань.

Загалом, слід переглянути внутрішні нормативні 
акти МВС щодо ведення баз даних на відповідність 
Конвенції №108 Ради Європи, яку Україна ратифі-
кувала у 2012р., Рекомендації №R (87)15 Комітету 
Міністрів Ради Європи “Про захист персональних 
даних у секторі поліції ” та відповідних документів  
ЄС.  n

8 “Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення права [на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці 
кореспонденції] інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або 
економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод 
інших осіб”. Див.: Справа “Класс та інші проти Німеччини”. – Сайт ВР України, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_093. – Ред.


