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  ВСТУП 

 
Існує багато проблем у місцях несвободи, про які ми чули: катування, жорстоке поводження 

і нелюдські умови тримання. Закритість цих закладів призвела до того, що суспільство прак-
тично не мало змоги вплинути і змінити ситуацію на краще. Саме тому, необхідність громад-
ського контролю за місцями несвободи вже не обговорюється. Цим людям надзвичайно пот-
рібна наша увага та підтримка. І тому, в 2012 році Україна приєдналась до країн, в яких працює 
національний превентивний механізм. 

В Україні національний превентивний механізм заснований і працює при Уповноваженому 
Верховної Ради з прав людини (Омбудсмані). Така модель називається «Омбудсман+», тому 
що діяльність здійснюється фахівцями офісу Уповноваженого і представниками громадсько-
сті. Завдяки такій моделі громадськість отримала право без попереджень відвідувати місця 
несвободи, причому робити це регулярно і без перешкод. Під час таких візитів відбуваються 
зустрічі і бесіди віч-на-віч із усіма, хто там утримується чи працює. Отримана в ході монітори-
нгу інформація та аналіз виявлених проблем дозволяють давати державним органам рекоме-
ндації для покращення ситуації. 

Збірник корисних матеріалів тренінгу «Базовий тренінг з підготовки моніторів Національного 
превентивного механізму», який відбувся 24-28 березня 2016 року, розроблений з метою під-
вищення обізнаності моніторів про права людини й, особливо, свободи від катувань та такого 
що принижує гідність поводження.  

Особливістю даного збірника є те, що він є пілотною версією та включає в себе тільки ті 
матеріали, які були використані під час тренінгу. На основі цих матеріалів буде формуватись 
збірник «Настільна книга монітора», який зможуть використовувати моніторами Національного 
превентивного механізму під час роботи у візитах. 

Монітори НПМ зможуть отримати знання з основ прав людини завдяки збірнику «Настільна 
книга монітора», дізнатись що таке НПМ і побачити його місце в системі дій на захист громад-
ських інтересів. Монітори зможуть отримати загальну інформацію щодо місць несвободи, 
ознайомитись зі стандартами належного поводження в місцях несвободи, дізнатись про прин-
ципи висвітлення результатів моніторингового візиту. До наповнення збірника долучаться до-
свідчені експерти з питань прав людини та тренери, які поділяться своїми знаннями, напрацю-
ваннями та матеріалами. Цей збірник стане «настільною» книгою як майбутніх, так і діючих 
моніторів Національного превентивного механізму, до якої вони можуть звернутись у будь-
який час, як до довідника. 
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Що таке права людини?1  

 
 

Марек Новицький 
© Хельсинкский Фонд з Прав Людини 
Варшава, Польша 

 

Права людини - галузь знань, що тісно пов’язана з філософією і, перш за все, з етикою, 
юридичними та політичними науками. У своєму сучасному вигляді ця галузь знань виникла 
після Другої світової війни, але її початок чітко простежується вже в епоху старовини, у сере-
дньовіччі і - звичайно ж - в епоху Просвітництва. При комунізмі права людини не були предме-
том досліджень і ніде не викладалися. Але сам вираз «права людини», природно, доповнене 
означенням «соціалістичні», почав з'являтися в 70-ті та 80-ті роки, заплутуючи і навмисно ро-
змиваючи ідеї, що йшли до нас із заходу, і які називалися в наших країнах  «буржуазними 
правами людини».  

З 90- ті роки концепція прав людини мала в Польщі величезний розвиток, але декількох 
років недостатньо для того щоб наздогнати півстолітнє відставання громадської свідомості, 
тим паче, що все ще викликають немало непорозумінь й інші, побічно пов'язані з правами лю-
дини, терміни: демократія, ліві партії, праві партії та ін., смисл яких викривлявся як ідеологією 
ПНР, так і політиками в період перетворень. 

Не можна вести розмову, не визначивши смислу основних понять. І тому, не намагаючись 
запропонувати зараз загальноприйняті дефініції (до того ж, таких немає), спробуймо визна-
чити основні поняття, якими ми будемо користуватися в нашій дискусії про права людини. 

Перший сумнів викликає термін «демократія». Журналісти часто запитують, який сенс зай-
матися правами людини, якщо «у нас уже панує демократія». Вони ототожнюють демократію 
з владою більшості, доказом чого - на їх думку - є вільні, чесні вибори. Однак, як показує істо-
рія, влада більшості може виявитися дуже жорстокою стосовно окремих людей і різних мен-
шин. Саме більшість винесла смертний вирок Сократові, і навряд чи ми будемо вважати, що 
це - позитивне свідчення про політичний устрій Афін. Якщо ми попросимо групу людей скласти 
список із 10 або 20 ознак, що характеризують або їх особисто, або їх становище, то виявиться, 
що в таких списках переважають властивості, характерні для меншин. 

Більшість же звичайно забуває про проблеми меншин, а деякі з цих проблем навіть викли-
кають ворожість більшості. Значить, необмежена влада більшості є загрозою для окремих осіб 
і груп. І тому в нашому розумінні демократія - це обмежена влада більшості, обмежена всіма 
правами і свободами, що належать окремим людям. І більшість не має права порушувати ці 
права і свободи. Отже, права і свободи людини обмежують волю більшості. 

Принцип обмеженої влади часто виступає під назвою принципу конституційності. У наш 

час цей принцип знаходить своє відображення в статтях конституції - це ті статті, де йдеться 
про права і свободи людини. Вони обмежують, у першу чергу, владу законодавця, бо кажуть, 
що члени парламенту не можуть підняттям руки взяти й проголосувати, що завтра ми переві-
шаємо всіх злодіїв, виженемо з Польщі циганів або віднімемо землю у землеробів. Отже, в 
демократичному суспільстві права і свободи людини визначають межі влади більшості.  

Одним із ключових понять для галузі прав людини є поняття «правової держави». «Рес-

публіка Польща є демократичною правовою державою», проголошує 1 ст. діючого в Польщі 
конституційного положення. Правова держава - це держава, в якій існують чіткі, стабільні й 
усім відомі правила гри між людиною і владою Це держава, у якій людина може досить чітко 
передбачити, як влада буде реагувати на її поведінку, бо в такій державі правлять не самоуп-

                                            
1 «Права людини» посібник учителя з курсу громадянської освіти. Харківський «Освітній центр прав 

людини» Харків 2002 р.  Видання здійснене за програмою Демократичних грантів Посольства США в 
Україні. 

ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ Модуль 1. 
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равні чиновники і посадові особи, а чіткий закон. Природно, правова держава аж ніяк не зав-
жди є демократичною, а демократична - правовою. 

Права і свободи людини належать винятково до стосунків між людиною і державою. Це так 
звана вертикальна дія цих прав. Спроби застосувати методологію і термінологію прав людини 
до стосунків між людьми (так звана горизонтальна дія цих прав) не виправдала себе і, кажучи 
сьогодні про права людини, ми маємо на увазі взаємовідносини між людиною і державою. І 
хоча сім я, любов, дружба або відносини із сусідами є джерелами цілої низки прав і обов’язків, 
поняття прав людини до них не застосовується. 

Права людини - не колективні, а індивідуальні. У якості суб’єкта цих прав виступає лю-
дина. І тому в межах прав людини не можна говорити про права меншин - це мова і предмет 
політики (як приклад такого колективного права можна назвати право на автономність) - у ру-
слі прав людини слід говорити про права осіб, які належать до національних меншин; не про 
права індивіда як групи, а про прав кожного інваліда зокрема. Єдиним відступом від цього 
правила є введена в 60-ті роки в обидва Міжнародні пакти ООН про права людини, 1-а стаття, 
згідно з якою «усі народи мають право на самовизначення». Права народів не випливають із 
індивідуальних прав, це - типові колективні права. Стаття потрапила до Міжнародного пакту з 
політичних міркувань, а ми, кажучи про права людини, маємо на увазі не права народу, суспі-
льного класу або стану, а права окремих осіб. 

Існують дві основні групи прав людини: матеріальні права і процесуальні права. Матері-
альні права охоплюють конкретні права і свободи, що належать людині: свободу слова, совісті, 
вибору місця проживання, право на освіту та ін. Процесуальні права - це надання в розпоря-
дження людини способів дії і пов'язані з ними інститути, при допомозі яких людина змушує 
владу дотримуватись і втілювати права. 

Цей розподіл не завжди чіткий. Наприклад, у деяких випадках право на судовий розгляд 
можна розглядати як матеріальне (коли ми звертаємося в суд як до арбітра, який вирішить 
наш спір з іншою людиною), а в інших випадках (наприклад, коли ми подаємо до суду скаргу 
на організацію, яка порушує наші права) - як процесуальне право. 

Матеріальні права охоплюють права і свободи. Права, що їх інколи називають позитив-

ними правами, - це активні обов’язки влади стосовно кожного із нас. Наприклад, право на 
освіту накладає на владу зобов’язання створити школи, де можуть навчатися всі діти. І в да-
ному випадку не так важливо, як вирішується питання оплати за освіту, тобто чи передбача-
ється пряма оплата школи чи плата податків у держбюджет, який виступає в ролі посередника. 
А ось якщо дитина не може отримати освіту через те, що - при першому із названих рішень - 
немає ефективної системи виплати стипендій, то порушується право на освіту. Точно так же 
право на суд передбачає зобов’язання збудувати мережу судових установ, до яких може зве-
рнутися кожна людина для вирішення важливої для неї справи. 

Свободи інколи називають негативними правами, це - покладені на владу заборони не втру-
чатися в ті чи інші сфери нашого життя. Свобода слова або совісті - це заборона втручання 
державної влади в життєві питання людини. Іншими словами, якщо я маю на щось право, то 
влада зобов’язана для мене щось зробити. Якщо мені належить свобода, то держава зо-
бов’язана утриматися від будь-яких дій. 

Наша мова не завжди точно передає смисл виділення позитивних і негативних прав. У бу-
квальному розумінні права на життя слід було б вважати, що держава зобов’язана подарувати 
мені безсмертя, тоді як тут мається на увазі право жити; а право сповідувати чи змінювати 
свою релігію або переконання означає заборону втручання в питання віросповідання чи пере-
конань, тобто свободу релігії та переконань. Не варто боротися чи вносити корективи в мов-
леннєву норму, але доцільно відокремлювати позитивні права від негативних. 

Деякі права вважаються невід’ємними. Це ті права людини, від яких вона не може відмо-

витися. Підписаний людиною документ, у якому вона відмовляється від особистої свободи і 
йде до когось у рабство, не має ніяких юридичних наслідків, простіше - не має ніякого зна-
чення. Але ми можемо розпоряджатися своїм майном і обмежувати своє право власності, оскі-
льки право на власність не є невід’ємним правом людини. 

Оскільки все, що пов'язано з правами і свободами, відбувається на лінії взаємовідносин 
людини з владою, то слід згадати про три зовсім різні підходи до природи цих стосунків. Згідно 
з першим підходом - влада первинна, і саме влада по своїй милості дарує людям ті чи інші 

права. Це означає, що в людей рівно стільки прав, скільки дозволить дати їм влада. Такий 
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підхід представлений у конституціях усіх комуністичних країн і в конституціях деяких європей-
ських держав, прийнятих у ХІХ ст. 

Другий підхід базується на моделі суспільного договору. Суспільний договір укладає 

влада, з одного боку, і народ як сукупність окремих людей (і аж ніяк не в марксистському ро-
зумінні суспільства як «нової якості» з притаманною їй особливими інтересами, що є незале-
жними від волі й інтересів окремих людей), з другого. Ті, ким управляють, погоджуються давати 
правителям гроші, наприклад, платити податки, а правитель, зі свого боку, зобов'язується 
щось для них робити: реалізувати їхні права і утриматися від втручання в деякі сфери їхнього 
життя, тобто визнавати їх права. Такий договір, більше або менше вигідний для однієї із сторін, 
часто називають конституцією. 

Третій підхід властивий американському мисленню. Люди, що мають природні, які випли-

вають із самої людської сутності, права і свободи, вирішують створити державу і призначити 
владу для того, щоб їм стало краще й зручніше жити. І заради того, щоб держава могла діяти, 
вони добровільним чином погоджуються обмежити деякі свої права, передавши їх державі. 
Наприклад, вони погоджуються обмежити свої майнові права і платять податки або обмежу-
ють свою свободу та - у міру необхідності - погоджуються служити в армії. 

Остання із цих моделей корінним чином відрізняється від першої. При першому підході у 
людей рівно стільки прав, скільки їм може дати влада. При третьому підході у влади стільки 
прав, скільки їй погодилися передати люди. Із цієї різниці в підходах випливають суттєві прак-
тичні наслідки. У цьому легко переконатися, вибравши правову норму і застосовуючи її до 
конкретного, добре підібраного випадку: у залежності від того, чи будемо ми дотримуватися 
першого або третього підходів до розуміння взаємовідносин між людиною і владою, ми дій-
демо до зовсім різних рішень. Це показує, шо навіть у результаті одних і тих же положень може 
сформуватися зовсім інша суспільна дійсність. Третій підхід, згідно з яким владі дозволено 
тільки те, що дозволено законом, а людині - усе те, що не заборонено, що не заборонено 
законом, і є основою концепції прав людини. Нагадаємо, що займаємося тільки питанням вза-
ємостосунків людини з владою, і що положення, згідно з яким людині дозволено все, що не 
заборонено законом, лише тільки обмежує можливості насильницького втручання держави в 
наше життя, але не зменшує наші моральні обов'язки стосовно близьких нам людей, сусідів 
чи людей узагалі. 

Основним для концепції прав людини є поняття невід'ємної, даної від народження людсь-
кої гідності або, мовою суспільного вчення католицької церкви, гідності людини. Людська гід-

ність випливає із самої суті людства, вона притаманна як немовляті, яке ще нічого не встигло 
зробити, так і закоренілому злочинцеві. Людська гідність – це не те ж саме, що гідність особи-
ста – поняття, близьке поняттю честі. Особисту гідність ми виробляємо самі, вона зростає, 
якщо ми поводимо себе благородно, і падає, якщо ми чинимо підло. Основоположним у кон-
цепції прав людини є перше із цих двох понять, тобто поняття людської гідності. Його обґрун-
тування ми знаходимо в різних віросповіданнях і філософських теоріях. Для християн людська 
гідність визначається тим, що людина, створена за образом і подобою Божою, носить у собі 
часточку гідності Творця. Але виявляється, що для подальшого ходу наших міркувань не суть 
важливо, як ми будемо обґрунтовувати наявність людської гідності, в якій релігії і в руслі якої 
філософської школи будемо шукати її першоджерела, бо, розглядаючи наслідки наявності 
людської гідності, незалежно від відправної точки пошуку, у кінцевому підсумку ми дійдемо до 
дуже схожого переліку прав і свобод, які належать людині у її взаємостосунках з державною 
владою, прав, що захищають людину від принижень і нелюдяного ставлення до неї з боку 
могутньої, що має засоби насильства, держави. 

Наші права і свободи – це наш щит, що покриває нас, нашу людську гідність від зазіхань з 
боку держави. Права людини не в змозі надати нам гарантії, що нас будуть любити і плекати, 
не гарантують ні щастя в житті, ні  (навіть) справедливості або хоча б мінімального добробуту 
- вони лише захищають нас від принижень і зазіхань на нашу гідність і то лише з боку одного, 
але найсильнішого порушника, тобто державної влади, що в демократії означає волю більшо-
сті. 

Завдяки правам людини індивід зберігає свою особистість, свою неповторність, бо ні до 
нас, ні після нас не було й не буде нікого, хто був би таким же, як ми, з нашим особистим 
досвідом, нашими спогадами, почуттями й думками. Протилежністю ладові, що поважає непо-
вторний та індивідуальний характер кожного із нас, є тоталітарний лад, що прагне сформувати 
«нову людину» - задуманий диктатором еталон. У цих ідеальних громадян однакові думки, 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 10 
 
 

вони кажуть одне й те ж, навіть однаково вдягнені, як, наприклад, корейці, китайці або чорно-
сорочечник, і бадьоро марширують - лівою! Лівою! Або беруть участь у фізкультурних парадах 
на честь Великого Вождя чи Великої ідеї. 

Із людської гідності ми маємо два основних поняття: рівності і свободи. Свобода все ще 

має трохи інше значення в Північній Америці і в Європі. Це визначається різною історією і 
різним становищем людей на цих континентах наприкінці ХІХ століття, коли формувалась су-
часна концепція прав людини. В Америці колоністи рухалися на Захід, було безліч неколоні-
зованих урожайних земель, а держава, що утворилась цими людьми, була їм потрібна тільки 
для захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Виникла необхідність у створенні інституту ше-
рифа та системи правосуддя, які захищали від внутрішнього ворога, й армію для захисту від 
зовнішніх ворогів. Індійці вважалися внутрішніми ворогами. І річ не тільки в тому, що не було 
потреби в будь-яких інших втручаннях у життя громадян з боку держави, - ці втручання були 
небажаними, бо обмежували б шанси мати особистий успіх. Саме із цим слід пов'язувати ви-
никнення концепції свободи від держави - держави, чия роль зводиться до ролі сторожа, яка 

створювалася лише для захисту. А в Декларації Незалежності з’явилося положення про право 
на прагнення до щастя, яке сприймалося як негативне право: американцям надавалася сво-
бода прагнути щастя, а держава не може їм заважати. 

У Європі того часу не було вільних земель, більшість людей працювали на землях, що вже 
належали іншим, перебуваючи в економічній залежності, а часто - судової влади власників 
крупних земельних угідь. Ці люди вважали, що держава, яка може закликати до порядку тих, 
хто їм чинить різні утиски, зможе надати свободу. Таким чином виникла концепція свободи 
через державу.  З таким розумінням свободи було пов’язане сподівання на те, що держава 
ощасливить кожного громадянина, і ці сподівання знайшли своє відображення в документі 
Французької революції про право на щастя. Претензії, що випливають із європейської конце-
пції свободи, відобразилися на всій історії цього континенту – адже саме тут з’явились прави-
телі й уряди, які вірили, що знають, що треба зробити для людей, як їх можна ощасливити. 
Біда в тому, що деякі із них навіть намагалися втілити це в життя. 

Слово рівність на вустах політика може означати різні речі. Якщо про рівність говорить 
людина – трохи спрощуючи –  з комуністичним походженням, вона має на увазі рівність щодо 
грошей, які належать кожному, і неґрошових засобів, життєвих умов. Яскравим прикладом 

такого підходу був лозунг «у нас усіх однакові шлунки», а значить кожному належить одне й 
те ж. 

Для соціалістів рівність означає рівність можливостей. Вступаючи в життя, у людей повинні 
складатися рівні можливості, потім здібні й працелюбні досягнуть успіху, тоді як інші не зроб-
лять кар’єри, але на старті всі повинні мати рівні можливості. Таке мислення з’являється в 
концепції прав людини при розгляді питань прав осіб, що належать до національних і  грома-
дянських меншин. 

Нарешті, ліберал розуміє рівність як рівність прав і рівність перед законом. Поняття рі-

вності прав дуже близьке за своїм значенням забороні дискримінації. А дискримінація – це 
будь-яка, що не має раціонального обґрунтування, побудована на підставі фізичних або біо-
логічних ознак, диференціація прав або правочинності. Для прикладу: не можна вважати дис-
кримінуючою заборону на управління автомобілем незрячим, оскільки така заборона має ра-
ціональне обґрунтування. Але дискримінуючою буде заборона видавати права на управління 
транспортом блондинкам або циганам. Як показує практика, можна створити правову систему, 
що не містить дискримінуючих положень. Однак до цих пір не вдалося виробити систему, яка 
б відповідала другій із того, що висувають ліберали, умові рівності, а саме рівності перед за-
коном. Завжди і всюди посадові особи зовсім інакше поводяться з багатими або відомими 
людьми, ніж із відкинутими (знехтуваними) або  представниками груп, до яких із презирством 
ставиться суспільство. Існують різні системи, покликані згладжувати цю різницю, але ніде не 
вдалося домогтися повного успіху. Не виключено, що постулат рівного ставлення практично 
нездійсненний, але це не означає, що від нього слід відмовитися. Цілком очевидно, що в сус-
пільних відносинах або в стосунках між людьми можуть виникати елементи нераціональної 
диференціації, але ця проблема виходить за межі цього нарису, присвяченого питанню взає-
мовідносин людини і держави. 

Дискусія про рівність і свободу - відправна точка для складання переліку матеріальних прав 
і побудови інститутів та процедур, що гарантують дотримання державою всього того, що пе-
редбачено цим переліком. 
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Більшість матеріальних прав має обмежений характер. Із числа прав, що увійшли до Єв-

ропейської конвенції про захист основних прав і свобод, обмеження не можуть застосовува-
тися лише тільки щодо права кожної людини на те, що вона не може піддаватися тортурам і 
не може бути в рабстві чи підневільному стані. Усі інші права у тих випадках, коли вони супе-
речать правам і свободам інших людей або іншим цінностям, наприклад, безпеці держави, 
можна обмежити. Однак держава може відступити від своїх зобов'язань щодо захисту прав і 
свобод лише тільки у зв'язку з конкретними обставинами і лише тільки на підставі закону - сам 
уряд не має права вводити обмеження своїми рішеннями; міра обмежень прав і свобод має 
відповідати гостроті становища і захисту лише тієї цінності, у зв’язку з якою вводяться обме-
жуючі заходи, а самі заходи мають відповідати принципам, що прийняті в демократичному 
суспільстві вільних людей. Питаннями того, чи не були допущені державою порушення однієї 
із цих умов, займається Європейський Суд з прав людини. І на фоні європейських нормативних 
актів абсолютно безпідставні наші, людей, що виросли при комунізмі, побоювання, що якщо у 
влади є можливість обмежувати права, то на практиці вона їх ліквідує. 

Обмеження є і мають бути, але радіус їх дії й характер підлягають суворому контролю. 
Отже, можливість обмеження прав людини зовсім не зводить нанівець самої суті цих прав. 
Пошуки межі прав і свобод людини – справа складна, викликає конфлікти, а розвиток науки й 
техніки породжує все нові труднощі. 

Сам факт визнання прав і свобод людини не мав би хоч якогось суттєвого значення, якби 
не існувало процедур, завдяки яким кожна людина може захищатися від порушень своїх прав. 
Влада завжди схильна порушувати права, бо так їй і правити легше, і більш легким видається 
шлях до досягнення ідеалів. Ця схильність влади не пов’язана з яким-небудь конкретним ла-
дом і саме у зв'язку з цим так важливо побудувати процедури, які б запобігали таким діям, 
чинили б перешкоди спробам держави знехтувати своїми обов’язками, піти в обхід правил. Ми 
прекрасно пам'ятаємо, якими чіткими були ці спроби в ПНР. У Конституції ПНР були права і 
свободи людини, ПНР ратифікувала Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Од-
нак у громадян ПНР не було процесуальних прав - можливості звинуватити чиновника із Соц-
заб, міліціонера або міністра в тому, що вони порушують права, а спроби посилатися на кон-
ституцію або міжнародне право викликали – у кращому випадку - криву посмішку. У державах 
з демократичними традиціями в захистові прав і свобод людини беруть участь суди, зокрема, 
конституційний і адміністративний суд, парламентські уповноважені з прав людини (Омбудс-
мани), для цього використовуються інститути громадянської законодавчої ініціативи і рефере-
ндуму, інститут індивідуальної конституційної скарги і петиції, пряме застосування інститутами 
держави конституції та міжнародних угод у галузі прав людини, неурядові організації, яким 
закон надає можливість діяти, та ін. Деякі матеріальні права, наприклад, свобода слова, право 
на доступ до інформації про роботу державних органів, свобода зборів та асоціацій, слід роз-
глядати не тільки як цінності, що їх необхідно захищати, але також як інструменти, що сприя-
ють захистові інших прав. Нарешті, слід сказати, що легше захищати права людини, якщо в 
державі існує відповідний політичний устрій, діє принцип розподілу влади: законодавчої, вико-
навчої та судової, які взаємно обмежують одна одну. 

Права людини постійно розвиваються, їх стає все більше як у внутрішньому законодавстві, 
так і в міжнародному (у цьому зв’язку слід згадати, що міжнародне право визначає лише тільки 
мінімальний стандарт захисту прав людини, визнаний державами з різним культурним та істо-
ричним корінням, цей усіма визнаний мінімум розширює внутрішнє законодавство даної дер-
жави). Предметом дискусії зараз є не тільки нові, додаткові права, але й нові проблеми та 
загрози, наприклад, загроза порушення права на недоторканність приватного життя через ус-
піхи інформатики, проблема межі наукового пошуку. Виникають нові права і свободи, іде пошук 
більш ефективного захисту прав і заходів протидії порушенням з боку влади формально ви-
знаних прав людини. Схильність обмежувати права особистості - іманентна властивість влади 
як такої. Зокрема, це стосується і влади більшості. І тому ніколи не зникне потреба в громад-
ському русі на захист прав людини. Сьогодні ми вже знаємо, що чим міцніша демократія, тип 
сильніше й більше організацій, які захищають від зазіхань влади індивідуальний і неповторний 
характер кожної людини. 
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Передмова  
 
Не так давно, 10 грудня 1998 року, минуло 50 років із дня ухвалення Загальної Декларації 

прав людини. Незабаром після цього озброєні сили НАТО перетнули межу незалежної дер-
жави, яка не зробила ніяких дій, спрямованих безпосередньо проти хоч би одного з членів 
пакту. Інтервенція НАТО була вчинена з метою захисту групи громадян Югославії від масового 
порушення їхніх прав з боку їхнього ж уряду в межах території цієї суверенної держави. Так 
була перегорнута нова сторінка в історії міжнародного права. Ідея прав людини дістала озбро-
єну підтримку. Для того, щоб краще зрозуміти сутність і можливі наслідки цієї зміни, слід зро-
бити короткий екскурс у перше п’ятдесятиріччя існування ідеї прав людини, п’ятдесятиріччя, 
яке щойно завершилося.  

Проголошена в 1948 році Декларація прав людини змінила відносини, що існували раніше, 
між окремою особою і державою. Людина перестала бути лише слухняною підданою свавіль-
ного правителя, вона стала особистістю, що існує у вільному просторі — просторі приватного 
життя, вільною від втручання держави — сфері особистої свободи, захищеної правом на інди-
відуальну свободу та безпеку, на недоторканність приватного життя, свободу слова, совісті та 
віросповідання; правом на справедливий судовий розгляд, а також правом на ефективні за-
соби захисту всіх цих прав і свобод.  

За п’ятдесят років, які пройшли з часу ухвалення Загальної Декларації, права людини пе-
ретворилися на принципи, що користуються загальним визнанням. Хоча вони не скрізь повні-
стю дотримуються, а часто буває, що й порушуються, на них базується загальноприйнятий 
кодекс поведінки, у правильності якого майже ніхто не сумнівається. Проте поряд із успіхом 
прав людини йде їх інфляція. За останні двадцять років мало не всі претензії, не тільки ті, що 
пов’язані з прагненням гідного життя, але й ті, що мають на меті поліпшення життєвих умов, 
стало прийнято формулювати і обгрунтовувати в категоріях прав людини3.  

В результаті цього поняття прав людини втратило свою гостроту, розмилося і стало позна-
чати все що завгодно — від міжнародної гуманітарної допомоги4 до перерозподілу ресурсів5, 
рівності і добробуту для всіх6.  

Не применшуючи значення наведених вище принципів, потрібно визнати, що спроба сфор-
мулювати їх як права людини створює плутанину. Такий підхід зовсім не полегшує їх реаліза-
ції, але в той же час ускладнює і так нелегку справу захисту найбільш істотних основних прав 
людини. Організації та установи, покликані захищати права людини, зайняті дуже великою кі-
лькістю проблем, вирішення яких нереальне. Це особливо стосується ООН — організації, яка 
перетворилася на форум для всіляких скарг і претензій і опинилася чи не абсолютно безпора-
дною у справі захисту основних прав людини від найгрубіших порушень7.  

Головна теза цієї статті зводиться ось до чого: у такому розширеному розумінні права лю-
дини стануть сприйматися в майбутньому більшістю людей на Землі як скороминущий, позба-
влений тривалої перспективи засіб для виправдання претензій на краще життя. У ХХI столітті 
право у сфері прав людини неминуче втратить свою ваговитість, якщо тільки до змісту цієї 

                                            
2 Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 (iii)(A), U.N. Doc. A/810, 71 (1948) [в дальнейшем 

Universal Declaration].   
3 Universal Declaration, supra note1, at art. 1. 
4 См. Michael F/ Rinzler, Battling Authoritarianism Through Treaty: Soviet Dissent and International Human 

Rights Regimes, 35 HARV. INT’I. L.J. 461 (1994). 
5 Id. 
6 POLLIS, supra note 10, at 2-3. 
7 Id. 
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концепції не будуть внесені серйозні обмеження і не будуть створені нові міжнародні механі-
зми захисту основних прав людини.  

 

Права людини в другій половині ХХ століття  
 
Проголошення Загальної Декларації прав людини означало визнання права кожного брати 

участь в управлінні державою, права на свободу зборів і публічне вираження своїх поглядів з 
метою впливу на ухвалення рішень на державному рівні8. З Декларації також випливало, що 
кожному повинна бути надана можливість вимагати від держави виконання покладених на неї 
зобов’язань, що є зворотною стороною\еквівалентом прав особи. Із проголошенням Деклара-
ції ставало безперечним, що всі права і свободи, що затверджуються в ній, належать кожному 
по народженню, від самої людської природи, і не можуть більше розглядатися як дар милос-
тивого правителя. Треба сказати, що ідея прав людини як таких зовсім не була чимось новим. 
Їх концепція сходить до середньовіччя; права людини були внесені у прийняті в XVIII столітті 
американську і французьку конституції9, а потім і в багато інших конституцій. Проте лише після 
проголошення Декларації в 1948 році права людини набули набагато ширшого обсягу і, перш 
за все, стали надбанням усіх людей, а не тільки білих господарів миру10. 

Визнання універсальності прав людини прискорило розпад європейських колоніальних ім-
перій в Африці і Азії. З часом права людини проклали собі шлях у більшість сучасних консти-
туцій і стали стандартом відносин між державою і її громадянами. Хоча права людини пору-
шували і продовжують порушувати, головна думка полягала в тому, що вони додадуть мора-
льну легітимність вимогам дисидентів і всіх тих, хто бореться проти авторитарних режимів і 
тиранії у всіх кінцях миру11. Концепція прав людини зіграла вирішальну роль у боротьбі проти 
комунізму і в його падінні.  

Вражаючий успіх, чи не так? Тільки дві інші ідеї — свободи у XVIII і рівності у XIX століттях 
— справили подібний вплив на людство12.  

Проте спроба політичного застосування першої з них — ідеї свободи привела після періоду 
революційного хаосу до відновлення консервативних форм правління, які обмежили коло тих 
білих власників, що користуються свободою. Що ж до політичного втілення рівності, то воно, 
як правило, призводило до ще більшого кровопролиття, диктатури, експлуатації й економіч-
ного занепаду. Все це дає змогу стверджувати, що концепція прав людини справді унікальна, 
бо забезпечує більшості людства свободу в рамках порядку, рівність перед законом і рівніші 
можливості, ніж коли–небудь13.  

І все ж таки торжества із приводу 50–річчя Загальної Декларації прав людини супроводила 
траурна атмосфера. Аж до самої війни в Косовому уряди демократичних країн займалися по-
ступовим вилученням проблематики прав людини з діяльності міжнародних установ і інститу-
тів, залишаючи їх виключно в компетенції неурядових організацій. Західній Європі здавалося, 
що торгівля з Китаєм важливіша, ніж захист прав людини14. У посткомуністичних країнах ба-
гато колишніх захисників прав людини, прийшовши до влади, цілком перекинулися на еконо-
мічні реформи і майбутні виборчі кампанії. Час від часу вони намагаються запустити в дію 
свою минулу правозахисну діяльність і здобути навзамін голоси виборців та популярність. Пе-
ред лицем притаманних цим країнам популізму, націоналізму і всіх форм фундаменталізму 
права людини, як і раніше, мають потребу в захисниках, але сьогодні їх прихильники більше 
розраховують на підтримку різних американських фондів, аніж своїх державних установ15. 

Навіть у Сполучених Штатах все частіше лунали голоси, що закликають покласти край ка-
мпанії боротьбиза права людини, бо вона веде до надмірних витрат за кордоном і розпалює 

                                            
8 Див. e.g., Universal Declaration, supra note 1, at arts. 2, 4 , 7. 
9 Id 
10 Див. Randall Green, Human Rights and Most-Favored-Nation Tariff Rates for Products from the People’s 

Republic of China, 17 U. PUDGET SOUND L. REV. 611, 612 (1944) 
11 Див.  в общем плане William P. Alford, Exporting  „The Pursuit of Happiness” 113 HARV. L. REV. 1677 

(1999) 
12 Див. POLLIS, supra note 10 
13 Id 
14 Id 
15 Див. PAUL G.  LAUREN, THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: VISIONS SEEN 

165-171 (1998) 
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дуже великі апетити всередині країни. Тепер, після закінчення холодної війни, американські 
консерватори можуть відмовитися від двоїстої гри. Протягом десятиліть вони критикували Ра-
дянський Союз за порушення прав людини. Водночас самі закривали очі на порушення цих 
прав із боку своїх сателітів серед країн третього світу, таких, як військові хунти в Центральній 
Америці, Батиста на Кубі або Маркос на Філіппінах. Вони також виступали проти вимог охопити 
правами людини членів меншин у США. Після закінчення холодної війни вони могли нарешті 
відкрито відмовитися від захисту прав людини на користь відродження і зміцнення моральних 
засад у США і в усьому світі. Для виконання такого завдання потрібні висока дисципліна і по-
чуття відповідальності, а також необхідно відкинути усілякі претензії, пов’язані з правами 
особи.  

Яка іронія! Під час холодної війни обстановка була сприятливішою для боротьби за права 
людини, ніж після її закінчення. Сьогодні лише зовсім небагато людей пам’ятають порівняно 
коротку історію цих прав. А вона дуже повчальна. 

  

Забуті витоки 
  
Універсальна ідея прав людини з’явилася відразу після II світової війни16. Вона розгляда-

лася засобом, який дозволить запобігти відродженню нацизму, фашизму та інших форм авто-
ритарного правління, таких поширених у довоєнному світі. Вона повинна була також звести 
нанівець небезпеку такої ситуації, коли — як це було в гітлерівській Німеччині — законно об-
раний уряд міг скоювати злочини і жорстокості від імені правлячої більшості. Права людини 
згадуються в основоположних документах ООН як принцип майбутнього світового правопоря-
дку.  

Проте роботу над Загальною Декларацією прав людини підтримували далеко не всі, особ-
ливо серед великих держав17. На совісті кожної з них були діяння, що суперечать проголошу-
ваним стандартам: у Росії — ГУЛаг, в Англії і Франції — колонії, у США — расизм. Сьогодні це 
може видатися дивним, але головними прихильниками ухвалення Декларації ООН були уряди 
країн Латинської Америки, а саме: Куба, Панама і Чилі. Їх підтримували представники неуря-
дових організацій, інтелігенції та широко відомі громадські діячі, які приєдналися до Елеонори 
Рузвельт у її зусиллях щодо вироблення тексту Декларації.  

Умови, в яких створювалася Декларація, вплинули на її зміст. Представники латиноамери-
канських країн, у яких панували авторитарні режими, підкреслювали в першу чергу не політи-
чні і цивільні, а соціальні права: право на соціальне забезпечення, медичне обслуговування, 
пенсійна винагорода і грошова допомога. Західноєвропейські інтелектуали, що ще не забули 
потрясінь, викликаних світовою економічною кризою тридцятих років, що торувала шлях фа-
шизму, також жадали гарантій для соціальних прав. Проте в зруйнованому і зубожілому за 
війну світі жоден уряд не міг узяти на себе зобов’язання надати громадянам права, що воло-
діють правовою санкцією. Таким чином, внесення соціальних прав у Декларацію зумовило її 
зміст. У Декларації не містяться засоби, що забезпечують реалізацію прав. Декларація скла-
дається з переліку благородних ідей і закликів до урядів виконувати їх.  

Знадобилося ще двадцять років, аби створити документи з прав людини, що мають обов’яз-
кову силу і передбачають примусове правозастосування в судовому порядку. За цей час стало 
ясно, що два вищезгадані типи прав людини несумісні. Західні демократичні держави підкре-
слювали цивільні свободи і політичні права, які можуть бути здійснені через суд, а комуністичні 
уряди робили упор на соціальні права та обіцянки кращого життя18. Крім того, дедалі більша 
частина країн третього світу починала дивитися на права людини як на засіб перерозподілу 
світових ресурсів.  

У результаті всього цього в 1966 році ООН приймає два окремі документи, які вступили в 
силу десять років опісля19. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права покладав на 
держави–учасниці обов’язок поважати права, перелічені у Пакті, а Факультативний протокол 

                                            
16 POLLIS, supra note 10 
17 Це були Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні праваа та Міжнародний пакт про 

громадянські й політичні права [в подальшому цитуються як ICESCR и ICCPR] 
18 ICCPR, Dec. 19, 1966, S. Exec. Doc. E, 95-2 (1978), 99 U.N.T.S. 171 
19 ICESCR, Dec. 16, 1966, 993 U.N.T.S.171 
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забезпечував міжнародні контрольні механізми20. У Міжнародному пакті про економічні, соціа-
льні і культурні права висловлювалися ідеали, до здійснення яких держави–учасниці повинні 
прагнути, і заохочувалося вибіркове введення деяких із них у внутрідержавне право цих країн, 
але необов’язково в конституцію.  

У сімдесяті роки Міжнародний пакт про громадянські і політичні права став знаряддям у 
руках Заходу, тоді як Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, в дещо 
спотвореному вигляді, надавав аргументи комуністичним лідерам21. Слід зазначити, проте, що 
подібне політизування прав людини під час холодної війни відбулося досить пізно. Раніше, в 
кінці 40–х і на початку 50–х років, зброєю в холодній війні служили не ідеї, а все більша міліта-
ризація Європи за допомогою американських і радянських військ. Головними інструментами в 
цій війні були НАТО і Варшавський договір, ядерні випробування, літаки, що доставляли про-
довольство до Берліна під час радянської блокади, і американський капітал, який дозволив 
перебудувати Європу згідно з планом Маршалла.  

Комуністи з деяким успіхом використовували ідеологію як свою зброю в бідних постколоні-
альних країнах. Такі гасла, як рівність, соціальна справедливість і припинення неоколоніальної 
експлуатації, привабливо лунали виправданням комуністичної місії всесвітнього масштабу. 
Вони супроводжувалися критикою західного колоніалізму, американського расизму і підкріп-
лювалися помітними економічними успіхами комуністичних країн. У 1957 році ці успіхи здобули 
матеріальне втілення у вигляді першого радянського супутника.  

 

Революція у сфері прав людини  
 
До 60–х років картина в Радянській імперії перестала бути ідилічною. Ще 1957 року на ХХ 

з’їзді КПРС радянський прем’єр Микита Хрущов викрив страхітливі злочини сталінізму. Його 
секретна промова незабаром стала надбанням усього світу. Економіка комуністичних країн, 
що перебувала під контролем своїх політбюро і армії, не могла впоратися із завданнями пері-
оду інтенсивної індустріалізації, почався застій. Реформаторські спроби привели в 1968 році 
до чищення ревізіоністів у Польщі й інтервенції військ Варшавського договору до Чехословач-
чини. У країнах радянського блоку стали з’являтися дисиденти і опозиція. Вони прагнули 
знайти законні підстави для своїх вимог більшої свободи і розраховували на допомогу із за-
ходу. Вони знайшли і те, і інше в ідеї прав людини.  

У протилежному таборі холодної війни події розвивалися інакше. Держави Західної Європи 
відмовилися від своїх колоній, а в США Верховний суд очолив революцію у сфері прав людини 
проти чиновників і расизму, що офіційно санкціонувався22. Рух на захист громадянських прав, 
у якому пліч–о–пліч брали участь і чорношкірі, і білі американці, викликав підтримку не тільки 
з боку Верховного суду, але і президентів Кеннеді та Джонсона. Останній переконав Конгрес 
підтримати ідею громадянських прав і підняв їх на рівень високих принципів у внутрішній полі-
тиці Америки. Уряди західних країн, не обтяжені більше колоніалізмом, виявили нову зброю в 
боротьбі з комунізмом — права людини. Президенти Форд і Картер, а також радник Картера у 
справах національної безпеки Збігнев Бжезіньський внесли права людини в число основних 
принципів американської зовнішньої політики, а у вигляді «третьої корзини» — в документи 
Наради зі співробітництва та безпеки у Європі, підписані в Гельсінкі 1975 року.  

Двома роками раніше, в 1973–му, міжнародний рух на захист прав людини набув значного 
розмаху у зв’язку з масовими злочинами, що чинилися клікою генерала Піночета в час і після 
військового перевороту в Чилі. Завдяки наявності ЗМІ світова громадськість уперше в історії 
дістала можливість безпосередньо спостерігати за тим, як посадовці на їхніх очах вчиняють 
екзекуції. Після підписання Завершального акту в Хельсінкі відбулася ще одна знаменна подія. 
Група радянських дисидентів заснувала Московський комітет Гельсінкі, а це означало, що в 
комуністичному світі почала відкрито працювати перша організація з прав людини23. Два роки 

                                            
20 Thomas V. Franck, Is Personal Freedom a Western Value?, 91 AM. J. INT’I L. 593 (1997). 
21 На тему аналізу Революції в області прав людини див. CHARLES R. EPP. THE RIGHTS REVOLU-

TION: LAWYERS, ACTIVISTS, AND SUPREME COURTS IN COMPARATIVE PERSPECTIVES (1998) 
22 Див. Lawyers  Committee for Human Rights, Human Rights and Legal Reform in the Russian Federation,  

107-111 (1993).  
23 В той час це була єдина легальна неурядова організація в Радянському. Однією з них була орга-

нізація Human Rights Watch  
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опісля присудження Нобелівської премії за мир міжнародній неурядовій організації Amnesty 
International сприяло зростанню світового визнання й авторитету правозахисної діяльності і 
додало правозахисникам упевненості в собі.  

Більшість громадян комуністичних держав спочатку поставилися до Гельсінкського завер-
шального акту скептично. В черговий раз Брежнєву вдалося обвести Захід навколо пальця, 
примусивши його надати комуністичному табору фінансову допомогу і доступ до сучасної те-
хніки в обмін за декілька порожніх обіцянок. Але були й інші. Вони повірили в необхідність 
використовувати ситуацію, особливо після того, як услід за Завершальним актом 1976 року 
набули чинності два міжнародні пакти з прав людини. Для захисту і моніторингу прав людини 
стали створюватися незалежні організації24. У Польщі після робітничих протестів в містах  

Радом і Урсус (1976 р.) був створений Комітет захисту робітників (надалі відомий як KSS 
KOR), а також Рух на захист цивільних прав (ROPCiO). У Чехословаччині виникла група «Ха-
ртія 77». Активісти, що працюють в цих організаціях, піддавалися переслідуванням з боку по-
літичних властей і чекали від Заходу зовсім не символічної підтримки.  

Підтримка прийшла під час візиту до Польщі президента Картера в 1977 році. Едвард Герек, 
перший секретар ПОРП, сподівався на поліпшення польсько–американських відносин і на-
дання позик. Картер обіцяв йому і те, і інше, але за однієї умови: на закінчення візиту по поль-
ському державному телебаченню у прямому ефірі буде передана пресконференція Картера. 
Герек погодився. Польські власті дібрали лояльних журналістів, а управління у справах друку 
ЦК ПОРП забезпечило їх наперед заготовленими питаннями. В кінці доволі нудної конференції 
Картер сказав, що цього разу він хоче відповісти на питання, задане журналістом, який не був 
допущений на цю зустріч. І тут він вийняв із кишені аркуш паперу, на якому Лешек Мочульсь-
кий, член Руху на захист прав людини і головний редактор підпільної газети «Опінія», ставив 
йому питання про політику США щодо стану справ у сфері прав людини в Польщі. Картер 
запевнив поляків, що відносини США з польським урядом залежатимуть від поваги до прав 
людини в Польщі і вітав зусилля незалежних правозахисних організацій. Так Картер став хре-
щеним батьком руху, що набирав силу, на захист прав людини в Польщі та інших країнах ра-
дянського табору.  

Рік по тому Папа Римський Іоанн–Павло II бере під свій патронаж правозахисний рух у Схі-
дному Берліні. Католицька церква ставилася до прав особи з великою часткою скепсису, ви-
суваючи на перший план права релігійної общини, народу, сім’ї і професійних груп, які потре-
бували захисту від втручання з боку комуністичної держави. Проте кардинал Кароль Войтила 
(ще до того як став Папою Іоанном–Павлом II) часто критикував порушення прав людини в 
Польщі і надавав допомогу у створенні підпільних правозахисних організацій. У розробленій 
ним версії персоналізму кардинал Войтила прагнув поєднати соціальне учення Католицької 
церкви з концепціями автономії, свободи й особистої відповідальності25. Після того, як Войтила 
був вибраний Римським Папою, польський рух на захист прав людини відчув підтримку з боку 
того, хто для багатьох людей, особливо католиків, був найвищим у світі моральним авторите-
том.  

 

Немає хліба без свободи  
 
У той період права людини вже були в центрі ідеологічного протистояння. Вперше Захід 

перейшов у наступ, і Сходу доводилося захищатися. Комуністична пропаганда запропонувала 
свою «соціалістичну концепцію прав людини», в якій значення цивільних свобод і політичних 
прав зменшувалося на користь соціальних прав26. Це була карикатура на взаємозалежність 
між категоріями прав людини в тому сенсі, в якому вона розглядається авторами Загальної 
Декларації прав людини 1948 року.  

Комуністи відмовлялися надати правам людину процесуальні гарантії, головною з яких 
було право звернутися до незалежного суду зі скаргою на будь–який державний орган або 
установу, якщо ними були порушені права даної особи. У країнах радянського табору таке 

                                            
24 Cardinal Karol Wojtyła, The Truth of the Encyclical ‘Human Vitae’, L’OBSERVATORE ROMANO, Jan. 

16, 1969, 6 
25 На тему аналізу так званої соціалістичної концепсії прав людини див. Roman Wieruszewski The 

Evolution of the Socialist Concept of Human Rights, SIM NEWSLETTER, Jan. 1988, 27-37 
26 Id 
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було неможливе. Адміністративні суди не існували до 80–х років, та й тоді вони були тільки в 
Польщі і Угорщині. Згідно із соціалістичною концепцією судові механізми правозастосування 
заміщаються так званими «матеріальними гарантіями» прав людини. Цей підхід знайшов ві-
дображення в конституційному положенні, згідно з яким свобода друку, слова і висловів гара-
нтуються і захищаються тим фактом, що друкарні, паперові фабрики, газети, радіостанції і інші 
засоби інформації є загальнонародним надбанням27. Комуністи також прагнули поставити 
права людини в залежність від її обов’язків перед суспільством і державою. У 1975 і 1976 роках 
польські власті намагалися оформити залежність між володінням правами і виконанням 
обов’язків як положення конституції28, але від проекту поправки з цього питання довелося від-
мовитися під тиском масового протесту у вигляді величезної кількості відкритих листів.  

Відповідно до соціалістичної концепції держава володіла здатністю гарантувати соціальні 
права всім громадянам завдяки централізації економіки і своїй соціальній політиці29. Грома-
дянські свободи і політичні права могли бути обмежені щоразу, коли їх реалізація гальмувала 
здійснення важливіших загальнонародних завдань — економічного зростання і добробуту на-
селення30. Офіційна пропаганда того часу стверджувала, що громадянських свобод і політич-
них прав добивається лише невелика група опозиціонерів та класових ворогів. Одним словом: 
інтелігенція хоче свободи, а народ — хліба. І влада дасть народу хліб, затикаючи горлянку 
опозиції.  

Порівняно недавні події, здавалося, підтверджували ці позиції. У березні 1968 року поль-
ська влада розгромила рух студентів і інтелігенції за свободу слова. У грудні 1970 року, коли 
робітники протестували проти підвищення цін на продукти харчування, інтелігенція не підтри-
мала їх. Протест був придушений із застосуванням сили, пролилася кров, а за цим настала 
зміна партійного керівництва і обіцянки поліпшити рівень життя. Здавалося, що ті, хто вимагав 
свободи, були відокремлені непрохідною прірвою від тих, хто прагнув отримати якомога бі-
льше благ від режиму.  

Проте після ще одного робітничого протесту в 1976 році польській опозиції і деяким лідерам 
вільних профспілок вдалося всього за декілька років подолати цю прірву. Інтелігенція змогла 
відмовитися від своєї традиційної елітарності і замість вимог привілеїв для себе висунути ідею 
прав для всіх. Тим часом лідери незалежних профспілок — якоюсь мірою з допомогою опози-
ційної інтелігенції — перестали покладатися на великодушність держави і почали вимагати 
свої права31. Правду кажучи, саме мова прав людини вперше в історії Польщі дозволила за-
повнити пролом між політичними концепціями польської інтелектуальної еліти і широкими ма-
сами32.  

В середині 70–х років польській опозиції вдалося дискредитувати основну тезу соціалісти-
чної інтерпретації прав людини, а саме примат соціальних прав. Керівники опозиції і письмен-
ники самвидаву показали, що без громадянських і політичних прав соціальний прогрес узагалі 
неможливий, особливо при плановій економіці. Економічне зростання, необхідна умова такого 
прогресу, нездійсненний без механізму зворотного зв’язку, який давав би змогу ліквідовувати 
негативні наслідки помилкових рішень. У капіталістичній системі таким механізмом є ринок, 
посилений опозицією і незалежними ЗМІ, які також указують політикам на їх помилки. У кому-
ністичній же системі не було вільного ринку, а цензура захищала інтереси влада імущих і пе-
решкоджала всякій критиці. Таким чином, творці централізованого планування не могли оці-
нити справжньої ефективності своїх рішень. Під забороною перебували незалежні організації, 
опозиційні партії та профспілки, а це також призводило до відсутності форуму для обгово-
рення раціональності і результатів ухвалених владою рішень економічного і соціального по-
рядку.  

Отже, вдалося показати, що відсутність прав була серйозною причиною економічної кризи, 
що поглиблювалася, в Польщі. Хліб без свободи не існує. Це гасло, яке вперше з’явилося під 
час студентських демонстрацій у березні 1968 року, стало загальною ідеєю страйків «Соліда-
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рності» на Балтійському побережжі 1980 року. Більшість робітничих вимог стосувалися грома-
дянських і політичних прав разом із традиційнішими для робітників соціальними та економіч-
ними проблемами або вимогами поліпшення умов роботи33. Це стало можливим у результаті 
спільних зусиль членів незалежних профспілок і політичної опозиції, які зуміли зробити прави-
льні висновки зі своїх помилок і досвіду, набутого раніше під час протестів в Угорщині, Чехос-
ловаччині і Польщі.  
 

Немає прогресу без свободи  
 
У своєму неприйнятті ідеї прав людини комуністичні лідери не були самотні. Керівники азі-

атських і африканських країн почали стверджувати, що права людини служать ширмою для 
неоколоніалізму34. У цьому переконанні їх підтримували ліві інтелектуали на Заході. В кінці 70–
х років Адамантія Полліс і Пітер Шваб із New School for Social Research (Нової школи соціаль-
них досліджень) у Нью–Йорку опублікували статтю35, в якій стверджували, що для країн, що 
розвиваються, права людини менш важливі, ніж економічний розвиток і утворення національ-
них держав. У третьому світі права окремої особи були чужою концепцією, оскільки індивідуа-
лізм — це витвір західної культури. У «незахідному» світі індивід є інтегральною частиною 
соціальної групи і невіддільний від інших, а індивідуальне «Я» нерозривно пов’язано з місце-
вою або племінною общиною. Результатом цього є верховенство суспільства над індивідом. 
Автори стверджують, що економічне зростання і розвиток потребують збереження цього вер-
ховенства. Проте керівна роль місцевих племен і общин повинна перейти до держави, єдиної 
сили, здатної провести соціально–економічні реформи і гарантувати жителям третього світу 
прогрес і добробут. Будь–яке порушення прав людини, що могло статися, при цьому розгля-
дається як неминуча ціна прогресу, а за браком правозахисних традицій вона не дуже висока. 
На думку авторів, право на розвиток має бути пріоритетним у порівнянні з правами людини36. 

Пройшло трохи більше десяти років, і прем’єрміністр Сінгапуру Лі Кван Ю, прем’єр Малайзії 
Махатір Мохаммед та диктатор Індонезії генерал Сухарто відкрито оголосили права людини 
неоколоніальною ідеологією і висунули проти них так звані «азіатські цінності»37. Підпорядку-
вання окремої особи сім’ї, місцевій общині і роботодавцям; механізми, сприятливі для підтри-
мки соціальної гармонії; державний капіталізм і авторитарні форми правління — все це мало 
на меті гарантувати народам Південно–Східної Азії щастя і благоденство у відповідності з тра-
диційними цінностями.  

Економічна криза 1997 року зруйнувала ці цінності і показала ущербність економіки, що ба-
зується на союзі держави і великих корпорацій. Ще до цього керівники багатьох незалежних 
африканських держав скористалися традиційним верховенством суспільства над особою, щоб 
пере- нести групову лояльність на державу38. Вони також застосовували силу для руйнування 
місцевих общин і грабежу населення власних країн39, внаслідок чого значна частина контине-
нту перетворилася на поле битв, театр нескінченних жорстоких воєн. Порушення прав людини 
ніколи не приводили до зміцнення національних держав або прискорення економічного розви-
тку. Адамантія Полліс відважно визнала ці факти в іншій статті, написаній через 20 років після 
виходу у світ вищезазначеного знаменного есе40. Зневага прав людини з боку керівників аф-
риканських країн прирекла більшість жителів Африки на голод і залежність від міжнародної 
гуманітарної допомоги. За браком демократії, свободи друку і політичних прав гуманітарна 
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допомога не доходить до голодних і нужденних. Навпаки, вона потрапляє до рук тих племінних 
і кланових вождів, що конфліктують між собою.  

Треба сказати, що прихильники культурного релятивізму скоріше представляли точку зору 
тих, хто перебував при владі і порушував права своїх громадян, ніж інтереси їхніх жертв41. 

Виразники поглядів диктаторів схильні підкреслювати своєрідність африканських і азіатських 
традицій, тоді як їхні супротивники і незалежні організації в Африці та Азії на перший план 
висувають універсальність прав людини42. Уявіть собі, що жертва порушення прав людини з 
боку держави, яка після виходу з в’язниці покинула свою країну і знайшла притулок за кордо-
ном, заявляє: «Так, мене незаконно посадили, ображали і катували, але все це не має зна-
чення, оскільки західна концепція прав людини чужа мені так само, як і всій моїй культурі». 
Мені досі подібні випадки не траплялися. 

  

Які права універсальні?  
 
Концепція прав людини народилася на Заході. Марним було б, здається, шукати щось рів-

нозначне у традиційних культурах Сходу і Півдня. Швидше за все вона склалася саме в цій 
частині світу тому, що тривалий час тут люди жили ізольовано один від одного, бо так було 
легше вижити. В інших кінцях світу люди були тісніше пов’язані і осібне «я» зливалося з коле-
ктивом, із якого воно черпало головні елементи самосвідомості.  

Інші культури користуються іншими засобами для захисту людської гідності, ніж це робиться 
на Заході43. Оскільки для жителів Заходу людська гідність — головна мета і обґрунтування 
прав людини, то для багатьох, які живуть на Сході, гідність захищається усвідомленням 
обов’язку, з яким людина з’являється на світ. Проте незалежно від культурної приналежності 
нікому ще не вдалося довести, що тортури, насильницьке затримання або несправедливий 
розгляд є ефективними заходами захисту людської гідності.  

Інакше кажучи, універсальність прав людини не означає необхідності ухвалення всіма За-
хідної культурній моделі. Вона означає лише існування фундаментальних прав, які не може 
порушити жоден уряд у світі. Вибір і визначення такого мінімального переліку прав людини 
може бути спірним, проте сама можливість суперечки на цю тему не може послужити виправ-
данням масових порушень можновладцями прав людини в ім’я культурних розбіжностей.  

При розгляді універсальності прав людини слід згадати дві небезпеки, що явно загрожують 
ним. По–перше, їм загрожують державні власті та посадовці, що перебувають у них на службі 
і зловживають своїми репресивними повноваженнями44. Їм загрожують також культурні звичаї 
і релігійні норми. Подібні звичаї приймаються суспільством, внаслідок чого суспільна воро-
жість спрямовується не проти порушників прав людини, а проти правозахисників, які були б 
схильні покінчити з такими традиціями або за допомогою освіченого законодавства, або си-
лою?  

Досвід говорить, що в таких випадках потрібно діяти обережно. Якщо традиція викликає 
заперечення, висувати аргументом права людини можна тільки у крайньому випадку — якщо 
традиція насправді жорстока, якщо вона загрожує життю окремих осіб і якщо вона ставиться 
під сумнів хоч би частиною суспільства. Інакше дії мають бути просвітницькими, спрямованими 
на створення таких умов, які сприятимуть ухваленню універсальних стандартів, і на надання 
допомоги тим жертвам порушень прав людини, які готові прийняти її. Консервативні традиції 
не змінити декретом, силою або примусовими заходами. Такий шлях має сенс тільки в разі 
зловживань державною владою і порушення прав людини з боку репресивної держави/апа-
рату примушування.  

 

Тільки у боротьбі з державою?  
 
За останні чверть століття концепція прав людини досягла багато чого і стала зручною ети-

кеткою для найрізноманітніших претензій з боку незадоволених життям. Але права людини не 
можуть служити магічною формулою, що дозволяє здійснити всі наші мрії. Більшість наших 
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проблем можна вирішити, не вдаючись до таких інструментів, як права людини й індивідуа-
льна скарга. Необхідно чітко відокремити ті сфери, куди права людини входять, від тих, яких 
вони не стосуються. Абсолютно очевидно, що концепція прав людини має застосовуватися в 
тих випадках, для яких вона була створена, тобто для захисту індивідів від свавілля державної 
влади45. Наявність влади передбачає, з одного боку, можливість репресій (примушування), а 
з іншого — постійне підпорядкування: індивід не може просто відмовитися від відносин з вла-
дою. Правителі тримають у руках меч, яким можуть карати, тому індивіди потребують щита, 
яким могли б заслонитися від карального меча.  

Прихильники так званого горизонтального застосування прав людини переконані, що це 
поняття потребує застосування в міжособових взаєминах46. Скептики вважають, що це спо-
творить сутність міжособових взаємин: люди не винні — бо немає такої необхідності — спіл-
куватися один з одним під охороною щита. Врештірешт, держава в межах своїх повноважень 
зобов’язана захищати права кожного від порушень з боку інших осіб, розглядаючи окремі ді-
яння як злочинні і піддаючи судовому переслідуванню тих, хто переступає закон. Порушення 
недоторканності особистого життя приватною особою вважається злочином, при подібному 
порушенні з боку державної установи — наприклад, розкритті моєї кореспонденції без моєї 
згоди необхідно звернутися до захисту прав людини47.   

У ідеальнішому світі стосунки між людьми були б засновані не стільки на правах і петиціях, 
скільки на взаємній довірі, відчутті взаємних зобов’язань і відповідальності. Джоель Файнберг, 
один із найбільших сучасних філософів права, показав, що в основі таких чисто людських по-
чуттів, як любов, дружба, поблажливість, жалість та альтруїзм, лежить добровільна відмова 
від своїх прав і їх обов’язкове застосування у взаєминах з іншими48. Багато консервативних 
мислителів вважають, що істинно людські риси найкраще розвиваються у природних соціаль-
них групах типу сім’ї, церковної конгрегації та невеликих общин, пов’язаних турботою одне про 
одного і взаємними зобов’язаннями, а не методом судових тяжб проти окремих осіб і суспіль-
ства в цілому.  

Проте любов іноді виявляється зрадженою, дружба обдуреною, зобов’язання порушеними, 
а добродійність використана не за призначенням. Буває, що сім’я стає джерелом жорстокості 
і несправедливості, церковні служителі або релігійні секти зловживають довірою віруючих, а 
місцева еліта використовує свої переваги над членами общин. Як наполягав Джеремі Уол-
дрон, у таких випадках права людини можуть і повинні забезпечувати механізм зворотного 
зв’язку, до якого може вдатися потерпілий, якщо підведуть довіра, любов і дружба49. 

Існують і такі взаємини між людьми, які нагадують розстановку сил між індивідом і держа-
вою в тому сенсі, що одна сторона займає вище положення і може добиватися свого приму-
сом, а друга, слабкіша, сторона не може припинити ці взаємини. За приклад можна навести 
становище дитини у школі й удома. Інший приклад — жінка, залежна матеріально і фізично від 
чоловіка. Або хворий у лікарні, особливо, психіатричній50. У всіх цих випадках аналогія з дер-
жавою настільки сильна, що тут, видно, повинно також знайти застосування право у сфері 
прав людини, бо без такого прикриття слабша сторона відчує себе безпорадною і не зможе 
обороняти свою гідність. Річ у тому, що саме в захисті людської гідності криється універсальне 
обгрунтування концепції прав людини — те єдине обгрунтування, яке, мабуть, схильні 
прийняти прихильники найрізноманітніших філософських поглядів.  

У найпростішому сенсі, захист прав людини припускає визнан-ня кантівського імперативу, 
який означає, що одна людина не може розглядати іншу тільки як засіб для досягнення своєї 
мети або як предмет51. Для того, щоб уникнути такого становища і не виявитися знаряддям у 
чужих руках, кожному потрібне мінімальне відчуття упевненості у своїй особистій безпеці.  

 

                                            
45 Id. 10. 
46 POLLIS, supra note 10, 16 
47 Див. в загальному плані Dinah PoKempner, Symposium: Human Rights on the Eve of the Next Century: 

Human Rights and Non-Governmental Organisations:  Asia’s Activistes and the Future of Human Right, 66 
FORDHAM L. REV. 677 (1997) 

48 Id 
49 POLLIS, supra note 10, 10-11 
50 El-Obaid Ahmed El-Obaid and Kwadwo Appiagyei-Atua, Human Rights in Africa – A New Perspective 

on Linking the Past and the Present, 41 MCGILL L.J. 819, 824 (1996). 
51 Див. POLLIS, supra note 6. 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 21 
 
 

Права і потреби  
 
За останні роки привабливість терміну «права людини» призвела до його девальвації. За-

клик до захисту прав людини став служити виправданням для всіляких вимог кращого життя. 
З іншого боку, всі людські потреби подавалися в категоріях прав людини. Все це знецінило 
концепцію прав людини і викликало у відповідь скептицизм. Кожна претензія до інших не може 
бути пов’язана з правами людини. Як зробити вибір між різними людськими потребами, якщо 
відомо, що все задовольнити неможливо?  

Права людини не можуть охоплювати всі потреби людини. Вони розповсюджуються тільки 
на основні потреби, пов’язані з особистою безпекою. Фізична безпека може перебувати під 
загрозою з боку інструментів примушування, і тому вона входить до категорії прав людини. 
Сюди ж входять право на свободу дій у приватній сфері без якого–небудь втручання держави. 
Ще один аспект — особиста безпека в межах тієї або іншої спільноти — кожен, хто не має 
впливу на ухвалення рішень, що зачіпають його інтереси, позбавляється відчуття безпеки. І, 
звичайно ж, існує основна соціальна безпека, яка перестає діяти, якщо людина позбавлена 
найменшого — шматка хліба і даху. Проте права людини не охоплюють і не можуть охоплю-
вати задоволення всіх потреб, пов’язаних із добробутом, рівністю становища або житлових 
умов, життєвою різноманітністю і досвідом, створенням і зміцненням зв’язків між людьми або 
пошуками сенсу життя.  

Такі потреби задовольняються, якщо це взагалі можливо, кожною людиною самостійно або 
з допомогою сім’ї і друзів. Багато потреб задовольняються колективно — без необхідності зве-
ртатися до прав людини — за допомогою взаємообміну послугами на ринку або виконання 
зобов’язань. Навіть у спільноті, що набула форму держави, більшість потреб задовольняються 
не через заяву про права, а за допомогою політичних процесів. Це особливо важливо в демо-
кратичній державі. Якщо висувати вимоги — досить проста справа в авторитарній державі, 
ресурси якої здаються необмеженими, в демократичній державі претензія до спільноти/суспі-
льства — це претензія до всіх громадян, у тому числі і до себе самого. Тому в демократичній 
державі правильний вибір суспільних вимог виявляється набагато дієвішим механізмом, що 
дозволяє покласти вимоги на суспільство, ніж звернення до прав людини.  

 

Права і демократія  
 
Оскільки право людини на участь у суспільному житті незаперечне, демократія часто ото-

тожнюється з правами людини, а вимоги, звернені до демократичного уряду, формулюються 
в категоріях таких прав. Однак цей підхід є деяким спрощенням. Політичні права людини по-
ширюються тільки на форму і спосіб ухвалення рішень, а саме: рішення повинне бути ухва-
лене більшістю в рамках процедури\процесу, в якій можуть взяти участь усі. При цьому полі-
тичні права не визначають змісту ухвалених таким чином рішень. Зміст встановлюється в ході 
політичного процесу.  

У демократичній державі під політичним процесом мають на увазі те, як більшість творить 
закони52; вона встановлює норми поведінки, обов’язкові для всіх членів суспільства\спільноти, 
а також розподіляє між усіма обмежені ресурси. Розподіл і перерозподіл ресурсів набуває фо-
рми державного бюджету. Права людини, особливо якщо вони внесені до конституції, стоять 
над цим процесом. Законодавці можуть прийняти будь–які законопроекти, окрім тих, які могли 
б суперечити конституції. Тому конституційний закон не може порушувати права членів націо-
нальних меншин або права віруючих і невіруючих, навіть якщо більшість висловлюється на 
підтримку такого закону. Починаючи роботу над бюджетом, уряд і парламент повинні виділити 
необхідні фонди на здійснення і захист прав людини, гарантованих конституцією, перш ніж 
братися за складання решти його статей.  

Логіка прав людини відмінна від логіки демократії. В рамках демократичного процесу рі-
шення ухвалюються після того, як були взяті до уваги аргументи різних партій, зважені інте-
реси різних груп і зроблені зусилля у пошуках компромісу53. Компроміси між точками зору й 

                                            
52 Див. в загальному плані Guyora Binder, Cultural Relativism and Cultural  Imperialism in Human Rights 

Law, 5 BUFF. HUM. RTS. L. REV. 211 (1999). 
53 Див. в загальному плані PoKempner supra note 55; R.K.L. Panjabi, Asian Perspectives on Human 

Rights, 86 AM.  J. INT’L L. 199, 200 (1992) (reviewing ASIAN PERSPECTIVES ON HUMAN RIGHTS (1990)) 
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інтересами непостійні. Закони можна міняти, особливо після виборів, а бюджет приймається 
на один рік або декілька років. Так, методом проб і помилок, за допомогою подальших корек-
тувань, демократія досягає компромісу, що максимально відповідає поглядам і бажанням бі-
льшості.  

Навпаки, якщо я мислю в категоріях своїх прав, мій шлях веде не до парламенту, а до суду. 
Суддя вирішить, чи належить мені те або інше право і чи може воно бути застосовано в даній 
ситуації. Судовий процес не орієнтований на компроміс. Я або виграю справу, або програю 
його. Переможцеві належить все54.Судовий захист прав людини в демократичному суспільстві 
набуває особливого значення в тих випадках, коли більшість або ті, хто діє від її імені, загро-
жують життю та безпеці окремої особи або взагалі відкидають сам принцип демократії55, як це 
було в 30-і роки у Німеччині.  

Проте суд — не кращий вихід, якщо йдеться про вибір того або іншого рішення, що стоїть 
перед суспільством. Адже якщо до прав ставитися серйозно, додаток їх до вибору суспільних 
вимог має означати, що кожна людина отримує право вето (а general–purpose veto). Саме тут 
криються головні причини тертя між правами людини і демократією: чим більше прав захищає 
конституція, тим менший простір у суспільстві для компромісу; чим меншу свободу має в сво-
єму розпорядженні представницький уряд при виборі альтернативних суспільних завдань, тим 
більшу можливість дістають суди, перш за все, конституційні, ухвалювати рішення за суспіль-
ство. Загалом і в цілому, чим більше конституційних прав, тим менше демократії.  

Цю думку особливо важко прийняти колишнім підданим комуністичних держав і інших дик-
таторських режимів. Вони звикли вважати, що кожне право, закріплене конституцією, веде до 
обмеження дискреційної влади\свавілля диктатора і зміцненню суспільства. Їм нелегко збаг-
нути, що в умовах демократії права повинні існувати з деякими обмеженнями, щоб забезпе-
чити простір\необхідну свободу для ухвалення рішень. Саме тому дуже важливо виявляти 
стриманість при введенні нових прав у мінімальний обов’язковий перелік і не видавати наші 
інтереси за права людини. От чому більшість розвинених демократій відокремлюють консти-
туційні права від пріоритетів суспільної політики, особливо від так званих соціальних прав.  

 

Свобода від потреби  
 
Свобода від потреби була однією з чотирьох свобод, проголошених президентом Рузвель-

том під час Другої світової війни, як основа майбутнього післявоєнного світового порядку. Со-
ціальні права мали першорядне значення для укладачів Загальної Декларації прав людини, 
хоч і отримали не такий переконливий захист у Пактах ООН, як громадянські та політичні 
права. Соціальні права залишалися стандартами, до досягнення яких держави-учасниці по-
винні прагнути в міру своїх економічних можливостей. Пакти, таким чином, відображають пе-
реконання, що соціальні права належать до сфери суспільної політики (public policy making). 
Ці права не захищаються в судах від таких законодавчих рішень, які могли б обмежити сферу 
їх дії або перешкодити їх ефективному здійсненню56. Внаслідок цього конституції більшості 
західних країн розглядають соціальні права інакше, ніж громадянські й політичні57. Німецький 
Основний закон, ст. 20, стверджує, що Федеральна Республіка Німеччина — це соціальна пра-
вова держава58. У преамбулі Конституції Швеції міститься одна згадка про соціальні права, що 
не має обов’язкової сили59. У Франції соціальна політика грунтується на принципах, які випли-
вають із преамбули Конституції. А те, що в конституціях немає особливих розділів, присвяче-
них соціальним правам, не перешкодило цим країнам проводити активну соціальну політику 
на основі законів.  

З іншого боку, більшість конституцій, переповнених положеннями про соціальні права, ви-
явилися марними словами.  

                                            
54 Див. JACK DONNELLY, UNIVERSAL HUMAN RIGHTS IN THEORY AND PRACTICE 49-65 (1989). 
55 Див. Jennifer Moore, From Nation State to Failed State: International Protection from Human Rights 
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Отже, потрібно зробити висновок, що права людини не є ні необхідною, ні достатньою умо-
вою для виконання суспільних завдань. Не можна зрізати кути у пошуках кращого шляху; у 
прагненні добитися будь–яких соціальних вимог, етичних змін або культурних трансформацій 
не слід обходити стороною політичний процес, виражаючи потреби змін у категоріях претензій 
і заяв про права людини. Сьогодні необхідно діяти навпаки: ми повинні обмежити правозахисні 
претензії і надати правам людини скромніше місце і роль, яка буде набагато більш здійснен-
ною, ніж у даний час.  

На жаль, глобальна політика рухається у протилежному напрямі. Протягом останніх декіль-
кох років у міжнародних документах з прав людини абсолютно свідомо дедалі більше стира-
ються відмінності між правами людини і суспільними орієнтирами. Підсумкова декларація Все-
світньої конференції з прав людини, що відбулася у Відні 1993 року, гласить: «Усі права лю-
дини універсальні, неподільні, взаємозалежні і взаємопов’язані. Міжнародне співтовариство 
повинно розглядати права людини глобально, на справедливій і рівній основі, з однаковим 
підходом і увагою»60. 

  

Право на розвиток? 
  
Ця декларація відображала позицію відсталих/малорозвинених країн, як тепер прийнято 

говорити, Півдня, яким належала більшість у Генеральній Асамблеї ООН. Вони хотіли, щоб 
програми ООН з прав людини головним чином концентрувалися на соціальних та економічних 
правах, які недавно дістали назву «прав на розвиток». Право на розвиток зводиться до вимоги 
перемістити ресурси, капітали і сучасну техніку з багатого Заходу на бідний Південь.  

Право на розвиток дуже сильно відрізняється від традиційних прав людини61. Вимоги благ 
і послуг висуваються не окремими індивідами, а державними керівниками, і адресатом цих 
вимог є, швидше за все, інші держави або міжнародне співтовариство в цілому, а не уряд своєї 
держави.  

На практиці керівники країн третього світу посилаються на права людини (особливо, вико-
ристовуючи фразеологію права на розвиток) з метою отримати міжнародну допомогу і доступ 
до ресурсів. Потім вони використовують право на суверенність — підкреслюючи його щосили, 
як наприклад, у ст. 3 Хартії Організації африканської єдності — щоб перешкодити тим, хто 
надає таку допомогу, у здійсненні перевірки того, як вона розподіляється62. 

 І, нарешті, ті ж самі керівники посилаються на культурні відмінності і тим самим виправдо-
вують неповагу, а іноді й порушення громадянських свобод і політичних прав своїх громадян. 
Як мовилося вище, аналіз зловживань у сфері прав людини з боку правителів третього світу 
був опублікований у Human Rights Quarterly Ада-мантією Поліс63, яка ще в 70–ті роки висту-
пила співавторкою концепції обмеженої застосовності прав людини.  

Таким чином, ідея прав людини перестала служити знаряддям у холодній війні між Заходом 
і Сходом, але залишається предметом конфлікту Північ — Південь. У ході цього конфлікту ідея 
прав людини втратила своє первинне значення і перетворилася на антитезу тих принципів, які 
були світочем для творців Загальної Декларації прав людини 50 років тому.  

Не дивно, що 50–річний ювілей декларації збігся з численними спробами зняти права лю-
дини з міжнародного політичного порядку денного і передати всю цю концепцію у ведення 
неурядових організацій. Торба з правами людини дуже розтягнулася, і в ній опинилося дуже 
багато суперечливих вимог. Права людини використовувалися як обґрунтування права на сво-
боду від авторитарного правління, і водночас із їх допомогою авторитарні правителі цих самих 
країн добивалися вищих асигнувань від багатих спонсорів.  

Ідея прав людини втратила будь–який сенс із тих пір, як права стали змішуватися з потре-
бами, судові процеси з пріоритетами суспільної політики, а права індивіда з вимогами держа-
вних керівників стосовно міжнародного співтовариства.  

 
 

                                            
60 Id 
61 Id 
62 Див. Universal Declaration, supra note 1, art. 12. 
63 Joel Feinberg, A Postscript to the Nature and Value of Rights, in BIOTECHNICS AND HUMAN RIGHTS 

32-34 (Elsie L.  Bandman eds., Little Brown 1978) 
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Висновки: у пошуках обмеженого визначення прав людини  
 
Чи є сенс підтримувати життя у всіх цих ідеях? Врешті–решт, у тих країнах, де до прав лю-

дини ставляться серйозно, громадяни, як правило, мають у своєму розпорядженні засоби для 
здійснення прав, гарантованих конституцією і законами, і навіть можуть пред’явити позов своїй 
державі через міжнародний суд. Тим часом там, де суспільство слабке, а правителі сильні, не 
допоможе навіть найкраща конституція і міжнародні договори. Можливо, настала пора ви-
знати, що ідея прав людини зробила свою справу. Можливо, саме в той момент, коли ми від-
значаємо 50–річчя Загальної декларації, слід помістити цю ідею в архів історії або передати її 
активістам–добровольцям, готовим присвятити захисту прав людини свій час, засоби, а іноді 
й життя.  

Проте існує цілий ряд причин, через які відмова від ідеї прав людини була б передчасною. 
Перш за все, навіть найбільш демократичним і ліберальним державам необхідний механізм, 
за допомогою якого зароджувані етичні стандарти перетворюються на закон. Нові норми по-
ведінки зазвичай проголошуються меншиною, і лише з часом отримують підтримку більшості, 
нерідко ціною бурхливих протестів або значних жертв. За останнє десятиліття процес вве-
дення нових норм починався з того, що їх прихильники представляли ці норми як новий вимір 
прав людини, що відповідає очікуванням усіх людей і життєво важливий для людської гідності. 
Саме так було розширено право на недоторканність особистого життя й дістали визнання 
права жінок і сексуальних меншин. Таким самим шляхом недавно вдалося добитися зростання 
підтримки для розширеної інтерпретації права на життя, охоплюючи захист зачатого плоду, 
принаймні, в деяких західних країнах. Більше того, навіть у найкращому зі світів неминучі ви-
падки порушення прав людини і зловживання владою. Жертви таких порушень потребують 
морального обґрунтування своїх вимог гідного поводження. Ідея прав людини надає таке об-
ґрунтування, що в умовах демократії має особливе значення для всіх видів меншин.  

І, нарешті, слід врахувати всесилля спокуси корупції та зловживань владою для правителів 
авторитарних держав. Така спокуса повсюдна, але найчастіше вона проявляється там, де де-
мократія робить перші кроки, соціальні установи слабкі, а суди недоступні, неефективні або 
корумповані. У таких випадках може виникнути необхідність обмежити свавілля правителів, 
діючи із–за меж країни, і права людини надають необхідні критерії для цієї мети.  

Якщо ми хочемо, щоб права людини грали конструктивну роль, необхідний перегляд кон-
цепції. Не всі ті положення, які сьогодні розглядаються як права людини, повинні володіти між-
народним захистом або покладатися як обов’язкова норма поведінки на всі країни. Захист со-
ціальних прав, реалізація завдань суспільної політики, розподіл ресурсів, а також задоволення 
багатьох інших цілком обґрунтованих потреб і інтересів як окремих осіб, так і різних груп мо-
жуть забезпечуватися в рамках внутрідержавного законодавчого процесу, якщо тільки з нього 
не виключається жодна з груп. З іншого боку, такий необхідний перерозподіл ресурсів у гло-
бальному масштабі, а також допомога малорозвиненим країнам Півдня повинні бути об’єктом 
міжнародної політики, а можливо, і головною метою міжнародних організацій. Проте такий пе-
рерозподіл не повинен розглядатися як абсолютне право правителів згадуваних країн, які від-
мовляються визнавати, що їхній обов’язок — інформувати громадськість про те, як була вико-
ристана міжнародна допомога.  

Механізми захисту окремих прав мають варіюватися. Не всі права слід вносити до консти-
туції, і не завжди доцільно передбачати міжнародні санкції. Кожній людині повинні бути гаран-
товані права, що забезпечують особисту безпеку. Їх короткий перелік повинен містити: право 
на життя; свободу від свавільного арешту або утримання під вартою; право на справедливий 
судовий розгляд і гідне ставлення при затриманні з боку держави; свободу від тортур; свободу 
думки, совісті та релігії; свободу брати участь у політичному житті; свободу зборів та асоціацій 
і ще декілька не менш істотних прав. Про зміст цього переліку можна сперечатися, проте в 
нього повинні входити тільки основні цивільні свободи і політичні права, оскільки саме цим 
свободам і правам ми зобов’язані прогресом, досягнутим за роки, відлік яких ведеться від 
1949–го.  

 

Застосування прав людини  
 
Після того, як буде складено перелік найістотніших прав людини, дотримання його має 

стати неухильною вимогою в міжнародних відносинах. Воно повинне розглядатися як умова 
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отримання іноземної допомоги, охоплюючи позики від міжнародних фінансових організацій, і 
навіть міжнародного визнання урядів. Жертви порушень і ті, хто бореться за права людини 
повинні отримувати міжнародну допомогу і мати доступ до міжнародних ЗМІ.  

Порушників прав людини слід притягувати до відповідальності. З цієї точки зору історичне 
значення має справу генерала Августо Піночета. По–перше, іспанський суд оповістив, що 
глави держав, що скоїли злочини, можуть з’явитися перед судом в інших, зарубіжних країнах 
за порушення міжнародного права у сфері прав людини. Потім англійські «Судові лорди» зая-
вили, що накази застосовувати тортури або всього лише згоду на їх застосування, офіційне 
санкціонування масових убивств і віроломна розправа з політичними супротивниками не вхо-
дять до кола обов’язків глави уряду і тому на такі діяння з його боку не поширюється імунітет.  

Отже, принцип відповідальності почав набувати більшої ваги, ніж принцип суверенітету, 
який доти вважався важливішим. За багато сотень років політичні керівники і їхні прибічники, 
прикриваючись суверенітетом та імунітетом, вчинили більше вбивств, грабежів, актів насиль-
ства та інших негідних злочинів, аніж усі злочинці у всьому світі, разом узяті. Проте лише не-
багатьох із них було притягнуто до відповідальності і засуджено судом за злочини. І хоча кон-
цепція прав окремих осіб виникла саме для того, щоб протистояти офіційним зловживанням 
владою, безкарність правителів стала причиною обмеженої дієвості прав людини.  

Два рішення Британської палати лордів просунули нас уперед по шляху визнання загальної 
відповідальності. Міжнародному Кримінальному суду вдалося ще більше ослабити відчуття 
безкарності нині чинних і майбутніх диктаторів, оскільки він показав, що можна справитися з 
проблемами, пов’язаними з розглядом справи глави держави судом іншої країни.  

На жаль, як і раніше, не можна обійтися без прямої дії в тих випадках, коли необхідно про-
тистояти серйозним порушенням прав людини з боку тих, хто має у своєму розпорядженні 
армію, поліцію і таємні служби. Можна було б ефективніше використовувати відмову в міжна-
родній допомозі і введення санкцій. А якщо зловживання набувають форму геноциду, як у Ру-
анді або в колишній Югославії, то міжнародне співтовариство повинне бути готове до засто-
сування сили.  

Хто може примусити уряди поважати ці стандарти і дотримуватися їх? Досвід останніх років 
показав, що ООН не здатна виконувати цю роль. Давним–давно ООН перетворилася в гро-
мадський клуб, де представники демократичних держав, посланці диктаторів і посланники во-
юючих країн зустрічаються за спільною трапезою, а рахунки оплачують плат-ники податків 
усього світу. Багатьом диктаторам вдається добитися підтримки однієї з великих держав, що 
мають право вето в Раді Безпеки.  

Зовсім недавно здавалося, що НАТО може бути дієвішим механізмом військового втру-
чання, ніж ООН, а треба сказати, що йдеться саме про це. Після закінчення холодної війни 
Атлантичний союз, створений як бар’єр проти радянської загрози для вільного світу, зайнявся 
пошуками нового сенсу свого існування. І оскільки він був створений для захисту свободи від 
погроз, хай пристосується до нових погроз. Цього разу свободам і безпеці загрожує не Радян-
ський Союз, джерелами загрози стали міжнародний тероризм, неконтрольовані ядерні арсе-
нали, наркобізнес, масова корупція і ті, хто готовий скоїти такі злочини, як геноцид і грубі по-
рушення прав людини. Боротьба проти цих нових небезпек разом із розширенням на схід мо-
жуть омолодити НАТО.  

Приклади військового втручання в Югославії, в Боснії і Косовому примушують засумніва-
тися у правильності вищезазначеної ідеї. З одного боку, сумніви викликає ефективність будь–
якої інтервенції, якщо вона обмежується повітряними нальотами, щоб не ризикувати життям 
солдатів. З іншого боку, сумнівним є те, що немає законних підстав для втручання НАТО. Про-
блема законності була б менш серйозною, якби вдалося тісніше пов’язати використання 
озброєних сил НАТО з мандатом ООН. Тут корисними виявилися б поправки, внесення яких 
до Статуту ООН зайве затягується. Рада Безпеки могла би ввести замість права вето деяких 
постійних членів принцип кваліфікованої більшості двох третин голосів у тих випадках, коли 
вирішується питання про застосування сили. Крім того, Рада Безпеки сама могла б визначити, 
чи досить для цього завдання сил ООН, чи слід звернутися до НАТО з проханням вислати 
миротворчу місію.  

Питання про законність можна було б ще більше пом’якшити, розширивши мандат Міжна-
родного Кримінального суду, який досі міг розглядати справи глав тільки тих держав, що під-
писали Статут Міжнародного суду. Міжнародний Кримінальний суд повинен також мати право 
судити заочно злочинців, які, перебуваючи при владі у своїх країнах, вдавалися до вбивств і 
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тортур стосовно співгромадян і проводили етнічні чистки. Якщо звинувачений глава держави 
відмовляється запросити свого власного захисника, суд повинен надати йому захист за приз-
наченням, щоб право на справедливий розгляд було дотримане якомога точніше. Потім рі-
шення суду може стати підставою для міжнародних санкцій або, скажімо, відмови визнавати 
засудженого главу уряду або весь уряд. Можна створити цілий ряд інших механізмів задля 
дієвішого захисту від масових порушень прав людини і запобігання геноциду. Сюди може 
ввійти перегляд ролі НАТО. Адже саме після драматичного рішення Атлантичного союзу при-
ступити до бомбардувань Югославії права людини повернулися на порядок денний у глоба-
льній політиці. Тепер ми повинні навчитися, як проводити міжнародні гуманітарні місії ефекти-
вніше і з меншими людськими втратами.  

Обдумуючи нові ефективні механізми гуманітарного втручання, у тому числі і нову роль 
ООН і НАТО, ми не повинні боятися звинувачень в імперіалізмі або докору, що Захід стає 
світовим жандармом. Якщо ООН і НАТО встануть на захист широко проголошених і повсюдно 
прийнятих критеріїв охорони прав людини, якщо обидві ці організації боротимуться з міжнаро-
дною злочинністю, а не служитимуть прикриттям для її найбільш могутніх членів, якщо вони 
переслідуватимуть і ставитимуть перед лицем правосуддя злочинців і тиранів і перестануть 
нав’язувати іншим західний спосіб життя, — все це допоможе західним демократіям відшкоду-
вати втрачене постколоніальним країнам.  

 
 

Права людини: основні поняття 
 
 
Сергій Буров 
Координатор Всеукраїнської програми  
«Розуміємо права людини» 

 

Якщо замислитись, що найцінніше для кожної людини, ми не отримаємо однакового пере-
ліку. Адже кожна людина особлива, має свій спосіб життя, власні погляди і переконання, ста-
влення до навколишнього світу залежно від тих традицій і уявлень, в яких вона виховувалась. 
Проте, зазвичай, серед цього переліку цінностей ми зустрічаємо значну кількість пунктів, то-
тожних для кожної людини. Перш за все – це саме життя. Адже сам факт біологічного існу-
вання – життя – є первинним щодо будь-якої «життєвої ситуації», в якій ми виявляємо свої 
потреби й бажання. Цей факт самоочевидний і, як правило, не викликає здивування. Так само 
беззаперечною є потреба особистості, хай не завжди усвідомлена, мати певні індивідуальні 
погляди і переконання, і якщо позбавити людину можливості їх вільно обирати та сповідувати, 
матимемо ситуацію неповноти життя, відчуття неспроможності бути повноцінним членом сус-
пільства.  

Ми всі живемо в суспільстві та не можемо реалізуватися поза його межами. Ми живемо у 
суспільстві, де одні мають владу над іншими. Колись таку владу мали сильніші. З часом існу-
вання людської цивілізації ми створили держави і почали обирати державну владу. Обирати, 
делегуючи їй піклування про нашу безпеку, захист тих саме фундаментальних цінностей, без 
яких неможливо існування будь-якої людини. «Ми вважаємо за самоочевидні такі істини: всіх 
людей створено рівними, всіх їх Творець обдарував невід’ємними правами, до яких належать 
життя, свобода, прагнення щастя. Аби забезпечити ці права, уряди, що встановлені серед лю-
дей, беруть на себе справедливу владу з погодження підданих. У кожному випадку, коли яка-
небудь форма правління стає згубною для цих цілей, народ має право змінити її та заснувати 
новий уряд…», – проголошувалось у Декларації незалежності США 1776 року. Подібне прого-
лошувалось Декларацією прав людини і громадянина (1789 р.) у Франції.  

Про права людини давно почали говорити як про універсальні загальнолюдські цінності, які 
за фактом народження належать і гарантуються кожній людині в її взаєминах з державною 
владою.  

Ще за часів стародавньої Греції, філософи-стоїки стверджували: «Права не є конкретними 
привілеями громадян у конкретних містах, але є чимось, наданим людській істоті, де б вона не 
була, вже на підставі того, що вона є людською і розумною». Втім, знадобилось ще багато 
років для того, аби права людини стали робочою концепцією, здатною збільшити шанси для 
захисту цих цінностей.  
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Після жахливих злочинів Другої світової війни, у середині XX століття виникає і формулю-
ється сучасна концепція прав людини. У 1945 році створюється Організація Об’єднаних Націй, 
а 10 грудня 1948 року була прийнята Загальна декларація прав людини. Цей документ має 30 
статей і проголошує перелік прав, які належать кожній людині. Цей перший документ був де-
кларацією, намірами, які проголошували держави світу, приєднуючись до його визнання.  

Конституція нашої держави проголошує: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відпові-
дає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави»64.  

Ми живемо в державі, яка Конституцією визначається демократичною. Історія виникнення 
демократії сягає давніх часів. У первинному розумінні «демократія» означає владу більшості. 
Але виявилось, що лише цього змісту недостатньо. Адже саме за рішенням більшості стра-
чено Сократа. Саме за рішенням більшості, шляхом демократичних виборів в 30-ті роки було 
обрано Гітлера в Німеччині. У XVIII столітті відомий просвітник Жан-Жак Руссо писав: «Будь-
яка влада – від Бога, я це визнаю, але й від Бога і всіляка хвороба. Чи означає це, що заборо-
нено запрошувати лікаря?»65. У своїй лекції «Що таке права людини» відомий польський пра-
возахисник Марек Новицький зазначав: «Більшість зазвичай забуває про проблеми меншин, 
а деякі з цих проблем навіть викликають ворожість більшості. Це означає, що необмежена 
влада більшості є загрозою для окремих осіб і груп…»66. Сучасний світ розуміє демократію як 
обмежену владу більшості. І таким обмеженням є права і свободи, притаманні кожній людині. 
З середини XX століття починають створюватись механізми захисту прав людини на міжнаро-
дному рівні та в національних правових системах. Маючи за основу людські цінності, моральні 
й етичні норми, права людини як правова категорія закріплюються в юридичних документах. 
Гарантія їх охорони і захисту стає обов’язком держави. Вони не лише закріплюються в міжна-
родних договорах і основних законах держав, а й створюються механізми їх захисту: крім до-
кументів, що мають юридичну силу, з’являються інституції, завдання яких пов’язані з контро-
лем за виконанням гарантій дотримання прав людини і процедури для обстоювання поруше-
них прав. Все це додається до вже наявної системи поділу влади на три гілки: законодавчу, 
виконавчу і судову, покликану зменшити ризик узурпації влади в одних руках. 

На думку історика і політолога Віктора Осятинського67, концепція прав людини ґрунтується 
на трьох основних твердженнях. Перше – будь-яка влада обмежена. Друге – кожна людина 
має свій автономний світ, у який не може втручатись жодна влада. Третє – кожна людина, 
захищаючи свої права, може висувати претензії державі, домагатись дотримання своїх прав. 

Існує кілька важливих для розуміння сучасної концепції прав людини понять, які розкрива-
ють наведені положення. Одним із найважливіших є людська гідність. Людська гідність – 
джерело прав людини. Це своєрідний початковий пункт для будови концепції прав людини. Їй 
не можна дати визначення, але її можна відчувати. Її має кожна людина. Це своєрідний «лак-
мусовий папірець», що може подавати знак про можливі порушення прав людини. Коли ми 
відчуваємо приниження, біль – страждає людська гідність. Якщо причиною страждання, болю 
є дії держави – це ситуація порушення прав людини. Для кращого розуміння цього важливого 
в концепції прав людини поняття Марек Новицький розрізняє людську гідність і особисту. Осо-
биста гідність, каже він, близька до поняття честі. Якщо ми зробили гарний вчинок – наша 
особиста гідність зростає. Якщо ми скоїли аморальний вчинок – особиста гідність потерпає. 

Людська ж гідність не залежить від наших вчинків. Вона однаково є і залишається як у стра-
шного злочинця, так і у дитини, яка щойно народилась і не здійснила ще ані добрих, ані пога-
них вчинків. Покарання злочинця, який сидить у в’язниці, полягає в обмеженні волі та багатьох 
інших прав і свобод. Але це не означає, що людину можна піддавати тортурам. 

Права людини є індивідуальними. Це одна з важливих ознак прав людини. Вони не мо-
жуть бути колективними лише тому, що належать кожній окремій людині – індивідууму. Навіть 

                                            
64 Конституція України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 
65 Жан-Жак Руссо (1712–1778) – французький письменник, філософ. 
66 Марек Новицький. «Що таке права людини». Гельсінський Фонд з прав людини (Варшава, По-

льща): http://protivpytok.org/biblioteka/marek-novickij-lekciya-po-pravam-cheloveka 
67 Професор Центрально-європейського університету в Будапешті, експерт Гельсінського Фонду з 

прав людини (Варшава, Польща). 
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коли проблема стосується цілої групи людей, кожна особа має свою особливу ситуацію. Кожен 
із нас, перебуваючи у тій самій ситуації, відчуває себе по-різному. Це залежить від особистих 
рис та відмінностей. Це одна з важливих причин того, чому людській гідності не можна дати 
визначення або перетворити її у жорстку норму. 

Людина з інвалідністю, яка пересувається лише за допомогою візка, може відчувати прини-
ження, дискримінацію щодо себе, не маючи можливості потрапити до зали Суду – в той час 
коли інша людина нічого подібного не відчуває. Аналізуючи проблеми з правами людини, що 
стосуються групи людей, ми все одно маємо на увазі права кожної окремої особи, яка пред-
ставляє цю групу. Наприклад, говорячи про права національних меншин, ми маємо на увазі 
права конкретних представників певних національних меншин. 

Все це особливо важливо з точки зору захисту прав людини. Системні проблеми зазвичай 
стосуються не лише однієї людини, а й багатьох інших. Але іноді висування претензій і боро-
тьба за свої права зі сторони лише однієї людини можуть змінити ситуацію на краще для всієї 
групи людей, яких ця проблема торкнулась. 

Виходячи вже з філософського підґрунтя концепції прав людини і з огляду на історію й ево-
люцію прав людини, важливо відзначити ще одну з основних ознак прав людини. Концепція 
прав людини лежить у полі відносин «влада – особа». Механізми захисту прав людини 

побудовані на тому, що влада а) не повинна втручатися в автономний світ людини, б) гарантує 
дотримання прав людини, реагуючи на дії інших осіб. 

У той же час права людини мають обмеження, які може встановлювати держава. Але 

для того, щоб уникнути необґрунтованого втручання, дії держави, пов’язані з обмеженням 
прав людини, чітко обумовлені. По-перше, будь-яке обмеження повинно мати мету – захист 
цінності, блага, якщо це благо під загрозою. Прикладами таких благ та цінностей можуть бути: 
охорона здоров’я і моралі, захист прав інших осіб, безпека держави та громадський порядок. 
По-друге, будь-яке обмеження має бути передбаченим та регламентуватись законом. По-
третє, будь-які дії, пов’язані з обмеженням прав людини, мають бути «необхідними в демокра-
тичному суспільстві». Іншими словами, обмеження може мати місце лише у тих випадках, коли 
немає інших способів досягнення тих цілей, заради яких воно застосовується. І тільки у тих 
випадках, коли самі дії, пов’язані з обмеженням, пропорційні цій меті. «Не можна ремонтувати 
наручний годинник молотом», – так пояснював принцип пропорційності суддя Верховного 
Суду США у XIX столітті, який вперше його обґрунтував. 

Обмеженням можуть бути піддані всі права і свободи, крім свободи від жорстокого та такого, 
що принижує гідність, поводження і покарання та свободи від рабства. Ці права зазвичай на-
зивають «абсолютними». 

Нарешті, варто сказати, що права людини були б просто деклараціями викладеними на па-
пері, якби не існували механізми їх захисту. Для будь-якої держави діють власна національна 
та міжнародна системи захисту прав людини. На національному рівні за захистом своїх прав 
можна звернутись до установ, щ перебувають у юрисдикції судової системи України. В Україні 
діють адміністративні суди, а також існує процедура розгляду скарг у рамках адміністративного 
судочинства. Це важливо тому, що ця процедура передбачає розгляд справ, сторонами яких 
є держава і державні установи, посадові особи. 

Основним документом, що гарантує права людини в Україні є Конституція України. У Кон-
ституції закріплені основні механізми захисту прав людини на національному рівні.Серед ін-
ших важливих державних інституцій слід назвати Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. До цього органу, як і до інших державних установ і організацій, можна звертатись 
із зверненням (скаргами, пропозиціями, заявами) та інформаційними запитами. Розгляд звер-
нень стосовно прав людини є одним із першочергових завдань Уповноваженого. Проте він 
може лише сприяти або разом з людиною домагатись відновлення в правах. Він, звісно, не 
приймає таких рішень, які приймає Суд. Важливим державним органом є Конституційний Суд 
України. Він за визначенням повинен контролювати дотримання норм Конституції України. До 
Конституційного Суду можна звернутись за тлумаченням окремих норм Конституції, проте не 
існує процедури подання індивідуальної скарги до Конституційного Суду на порушення прав 
людини, передбачених Основним Законом (Конституцією). Залежно від ситуації можна звер-
татись до органів виконавчої влади, місцевих органів державної влади та місцевого самовря-
дування. При цьому важливо знати, яким чином подаються звернення до органів влади і яким 
чином регулюється порядок надання відповідей. Для цього, крім Конституції, варто звернути 
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увагу на Закони України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до пуб-
лічної інформації». 

Важливу роль мають громадські організації, які опікуються захистом прав і свобод людини. 
Ці організації можуть допомогти отримати правову допомогу, а в багатьох випадках беруться 
за супровід справи, організовують громадські моніторинги та кампанії. 

На міжнародному рівні актуальними для України є система захисту прав людини ООН і Єв-
ропейська система захисту прав людини. Існує досить багато механізмів, якими можна скори-
статись у рамках цих систем. 

Першим документом, що мав силу міжнародної угоди з прав людини і був обов’язковий до 
виконання тими державами, які його ратифікували (ввели до внутрішнього законодавства), 
стала Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.). 
Конвенція чинна до сьогодні. Права і свободи, закріплені в ній, можна захистити в Європейсь-
кому суді з прав людини. Україна є учасницею цієї Конвенції. Варто звернутись до спеціальної 
літератури, аби познайомитись з тим, як працює Європейський суд з прав людини і в який 
спосіб до нього можна звернутись. 

У рамках ООН Україна приєдналась до більшості міжнародних угод з прав людини. Для 
забезпечення контролю за виконанням міжнародних угод в системі ООН створені договірні 
органи – Комітети. До деяких комітетів можна звернутись з індивідуальною скаргою, але лише 
після того, як будуть використані всі ефективні засоби правового захисту всередині країни. 
Крім цього, важливо дотриматися й інших критеріїв, за якими визначається прийнятність ска-
рги. Ці критерії та процедура подачі скарги зазвичай описані у факультативному протоколі до 
міжнародної угоди. У будь-якому разі, варто звернутись за допомогою до юриста. У результаті 
розгляду індивідуальної скарги договірний орган виносить судження, в якому зазначає свою 
позицію щодо ситуації – чи було порушене з боку держави право. 

Звернутись з індивідуальною скаргою можна не до всіх Комітетів. Наприклад, до Комітету з 
прав дитини такої можливості не існує68. Утім, можна звернутись до Комітету з прав людини, 
якщо щодо дитини порушене одне з прав, закріплених Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права, адже права дитини – це категорія прав людини. 

У системі ООН є й інші можливості для її використання з метою захисту прав людини. Один 
із впливових механізмів пов’язаний з тим, що держава-учасниця міжнародного органу має по-
давати періодичні звіти до договірного органу щодо виконання тієї чи іншої міжнародної угоди. 
Недержавні організації у свою чергу можуть подавати альтернативні звіти на звіт уряду. 

 
 

Громадянське суспільство та права людини 
 
 

Зузанна Фіалова, 
Гельсінський Фонд з прав людини, Варшава  

 

Трохи історіі69 
 
В античні часи поняття «громадянське суспільство» належало, перш за все, до заняття по-

літикою невеликої групи вільних людей − громадян. Воно передбачало права й обов'язки гро-
мадян, пов'язані з участю в прийнятті політичних рішень, з участю в суспільному житті. Арис-

тотель і, пізніше, Цицерон говорили про політичне суспільство − співтовариство громадян, які 
займаються політикою. З плином часу, у міру того, як змінювалося значення слова «громадя-
нин», а заняття політикою набувало форму, відмінну від афінської демократії, громадянське 
суспільство почало означати таку область суспільного життя, яка є незалежною від державної 
влади та політичних рішень.  

Традиційна основа того, що й сьогодні в значній мірі становить зміст поняття «громадянське 

                                            
68 На даний час уже існує факультативний протокол, що дозволяє звернутись з індивідуальною скар-

гою до Комітету з прав дитини, однак він ще не почав діяти. 
69 Див. Szacki Jerzy, „ Wstgp. Powrot idei spoleczenstwa obywatelskiego" («Вступ. Повернення ідеї гро-

мадянського суспільства») у „Ani Ksiaze, ani Kupiec — Obywatel. Wybor tekstow" («Ані принц, ані купець 
— громадянин. Збірка текстів»), під ред. Є. Шацького, стор. 5-62, ZNAK, Краків 1997. 
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суспільство», тобто незалежних і самоврядних асоціацій та інститутів, закладалася в Європі в 
період Пізнього Середньовіччя. Завдяки розвитку ремесел і торгівлі почали з'являтися «острі-
вці свободи», які не підкорялися державній владі. Такими «острівками» були вільні міста, ре-
місничі цехи, банки, страхові агентства, торговельні корпорації, університети, навіть, деякі че-
рнечі ордени, які частково вийшли з-під влади Папи Римського, і невеликі протестантські цер-
кви. Ці центри, які охоронялися привілеями чи імунітетами, які наділяли повноваженнями ін-
дивідуумів або соціальні групи, не тільки обмежували владу короля (а, в деяких випадках, і 
католицької церкви), але з часом перетворилися на суспільну й економічну силу, з якою по-
винна була рахуватися держава.  

Міщанство, яке було станом відкритішим, творчим і легше пристосовувалося до змін, ніж 
вельможне панство, сформувало ті цінності та якості, які до сьогоднішнього дня асоціюються 
з громадянським суспільством: підприємництво, відповідальність за свою долю, готовність пі-
знавати нові країни й культури (викликана розвитком торгівлі), а також уміння проводити пе-
реговори, укладати угоди й знаходити компроміси. Лицарський стан, з іншого боку, уніс до ку-
льтури громадянського суспільства один із найважливіших елементів, який формує основи 
правової держави, − етос дотримання договорів (слово честі, слово лицаря), який поширю-
ється як на договори між правителем і підлеглим, так і на договори між рівними громадянами.  

Перераховані вільні інститути створили чимале багатство, яке стало ласим шматком для 
монархів. Абсолютистська влада в Європі намагалася підпорядкувати собі й контролювати ці 
центри, включаючи і їхнє майно. «Держава − це я», − говорили монархи у 18-му столітті, ви-
знаючи за собою право контролювати всі сфери суспільного життя і одночасно беручи на себе 
зобов'язання ощасливити своїх підданних70. Мислителі цієї епохи, заперечивши таку ідею, 
створили теоретичні основи того, що до сьогоднішнього дня носить назву «конституціоналі-
зму», «верховенства права» або «обмеженої влади».  

Джон Локк у «Двох трактатах про правління» пояснював, що первісним договором між 
людьми є громадянське співтовариство, з якого надалі виникають уряд і держава як апарат 
влади. На його думку, суспільство має право контролювати владу, і якщо влада не виконує 
зобов'язань укладеного договору, то народ може цей договір із владою розірвати.  

Громадянське суспільство, так само як і «рівність», «свобода» й «верховенство права», - 
поняття, яке безпосередньо пов'язане з теорією та практикою захисту прав людини. Це по-
няття, значення якого формувалося й змінювалося століттями в залежності від політичних і 
соціальних умов. Поняття це сьогодні, як магічне заклинання, повторюється політиками, тео-
ретиками й громадськими діячами в державах, які прощаються з тоталітаризмом і будують 
демократію. Чому?  

Що сьогодні означає громадянське суспільство, і чому всі, зацікавлені в суспільних змінах, 
постійно на нього посилаються?  

Монтеск'є більш докладно описав механізми обмеження влади правом, з метою запобігти 
її перетворення на деспотизм. Однак, він нагадував, що тільки інститути громадянського сус-
пільства (тобто ряд суспільних груп, наділених власними правами й повноваженнями, які до-
зволяють їм, переслідуючи власні інтереси, брати участь у суспільному житті) можуть ефекти-
вно контролювати дотримання прав владою.  

Розмежування між суспільством і державою зустрічається в Томаса Пейна, який вважав, 
що суспільство (громадянське) є результатом взаємної залежності людей. Саме спільні інте-
реси визначають відносини між людьми й правила, яким вони слідують, хоча часто уряд узур-
пує цей привілей. Одним словом, суспільство − це бажане благо, а держава − неминуче зло.  

Шотландські мислителі Просвітництва асоціювали поняття громадянського суспільства з 
цивілізацією (societas civilis − цивілізоване суспільство), тобто протилежністю варварства. 

Адам Фергюсон наголошував, що його суттю є «цивілізовані» звичаї, манери, права, які регу-
люють як життя народу (у тому числі здійснення його потреб), так і поведінку правителів. Вер-
ховенство права, на думку Фергюсона, мається на увазі в самому визначенні громадянського 
суспільства.  

Одне з найбільш мальовничих та переконливих описів громадянського суспільства пред-
ставив у XIX столітті французький журналіст Алекс де Токвіль у книзі «Демократія в Америці». 

                                            
70 Приблизно в цей час спостерігається відродження точки зору, згідно з якою держава несе відпові-

дальність за щастя своїх громадян, що влада знає краще, ніж самі люди, що і як їх зробить щасливими. 
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Коли він подорожував Сполученими Штатами, на нього справила враження здатність амери-
канців створювати різного роду об'єднання, займаючись «малою політикою» в межах невели-
ких і більших добровільних груп. Він прийшов до висновку, що асоціації є основою сучасної 
демократії, оскільки формують буферний прошарок між індивідуумом і державою.  

Удар по цій передовій ідеї завдав у своїй філософії Гегель, обмеживши громадянське сус-
пільство тільки сферою незалежних від держави економічних відносин. Однак, він підкреслю-
вав, що таке суспільство не може існувати в державі, в якій відсутні верховенство права й етос 
дотримання договорів. З іншого боку, для Маркса громадянське суспільство значило виключно 
сферу вільного ринку, повністю позбавленого будь-яких моральних цінностей.  

Кінець XIX і початок XX століття − це, у більшій частині Західної Європи, період занепаду 
громадянського суспільства. Після хвилі буржуазних революцій та індустріалізації в Європі ве-
льможне панство втратило свої привілеї, і все значніші соціальні групи знаходили свободу й 
могли, залишивши село, переселитися в місто. Ці люди, які не мали освіти й були вирвані зі 
свого натурального середовища − сільської громади, не мали куди звернутися за підтримкою. 
Вони мали лише фабрику, мізерну зарплату, алкоголь і пізніше футбольні матчі. Проте вони 
прагнули до створення певної спільноти (хоча б і уявної), з якою вони могли би себе ідентифі-
кувати. Звідси й виникає популярність різних колективістських концепцій того часу. Замість 
громади, товариства, цеху, з'являється клас чи народ − з усіма наслідками спроб застосувати 
ці теорії на практиці.  

Після Другої світової війни могло здаватися, що відбудеться поворот до цінностей грома-
дянського суспільства, принаймні, у демократичних державах Західної Європи. Економічна 
кон'юнктура, приріст споживання, розвиток масової культури й засобів масової інформації і, 
звичайно ж, політична й суспільна атмосфера холодної війни не сприяли появі малих груп, 
асоціацій, прагненню зайнятися громадським життям, плюралізму. 

 Бунт молодого покоління 60-х був практично безуспішною спробою повернути ці цінності. 
В державах радянського блоку в цей час формувалися режими в більшій чи меншій мірі тота-
літарні, які прагнули підпорядкувати собі всі сфери життя своїх громадян. Унаслідок цього ви-
никали роздроблені суспільства, члени яких боялися одне одного й були беззахисні перед 
всемогутньою владою поліцейської держави.  

Тільки активні групи, які виникли в 70-х і пізніше у 80-х роках у комуністичних державах і 
діяли незалежно від держави й режиму (мається на увазі проти нього), пробудили на Заході 
надію на те, що почало відроджуватися щось, що допоможе навіть їм знайти вихід із так званої 
кризи репрезентативної демократії, коли політика держави була занадто далекою від зви-
чайної людини, яка вигодовувалася телевізійними рекламами й поп-музикою й не надавала 
цьому особливого значення. Групи екологів, джаз-клуби, незалежні центри соціальної допо-
моги, прицерковні об'єднання, альтернативне навчання, групи взаємодопомоги репресованих 
осіб − усе це справедливо вважалося зародком громадянського суспільства, незалежно від 
того, чи виявлялося у формі «острівців позитивної девіації» (або позитивного відхилення − 
якщо комусь так більше подобається) або широкого громадського руху, яким була «Солідар-
ність» у Польщі. Подібна діяльність, поряд з іншим, привела до падіння комунізму. У 90-х роках 
виявилося, однак, що шлях від зачатків діяльності, спрямованої проти держави, до справж-
нього громадянського суспільства ще дуже і дуже довгий.  

 

Що це таке...  
 
Історія та сучасна практика підтверджують, що громадянське суспільство служить народу в 

двох областях. Перша область − це задоволення тих потреб та інтересів, які не вдається 
здійснити поодинці. Потреби та інтереси можуть бути різні. Від поліпшення умов праці, ство-
рення парку біля будинку, науки альпінізму, підтримки й допомоги тяжкохворому члену сім'ї аж 
до потреби всього-навсього допомагати іншим.  

Саме з цією метою ми створюємо профспілки, записуємося до альпіністських клубів, про-
водимо екологічні акції, шукаємо групи взаємодопомоги − разом з іншими ми пробуємо зро-
бити щось для себе.  

Друга сфера діяльності громадянського суспільства − це відносини між владою й громадя-
нами. Його механізми корисні при здійсненні контролю над тими, хто стоїть при владі, переш-
коджанні їм у прагненні збільшити свою владу над нами й постійному нагадуванні про те, що 
це вони існують для нас, а не ми для них. Я, окрема громадянка, відчуваю себе слабкою перед 
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державою, яка володіє танками, гарматами, поліцією й розвідкою. Як я можу дати зрозуміти 
правлячим колам про те, чого я хочу або з чим я не згодна? Як домогтися зміни поганого закону 
або поведінки чиновників, які ускладнюють життя мені й моїм співгромадянам або навіть при-
нижують мою людську гідність? Якщо люди зі схожим світоглядом або інтересами об'єдну-
ються і починають діяти спільно, то завжди підвищується імовірність того, що за вмілого про-
ведення політики влади їх не тільки помітять, але й вважатимуть серйозним партнером у пе-
реговорах.  

Я невипадково використала вираз «проведення політики». Найчастіше політика асоцію-
ється тільки з відпрасованими костюмами на телебаченні й брудними аферами в пресі. Спра-
вжня політика, однак, робиться не тільки в Сеймі, але також і в маленьких містечках, мікро-
районах і районах. Мається на увазі прийняття рішень, які стосуються буденного життя грома-
дян. На цю політику ми можемо впливати − демократична конституція пропонує нам інструме-
нти, якими тільки треба вміти користуватися.  

Як я вже писала у вступі, не існує визначення, з яким були би згодні всі теоретики грома-
дянського суспільства. У межах даної роботи можна, однак, визнати, що це область спільної 
діяльності людей, незалежна від державної влади, економічної діяльності й особистого житті 
індивідуумів, яка дозволяє їм балансувати/контролювати дану владу й одночасно здійснювати 
інтереси й потреби, які об'єднують людей, яких хвилюють схожі питання.  

За такого визначення марші «Амазонок»71, клуб любителів риболовлі, асоціації споживачів, 
акція допомоги жертвам повені, акція протесту проти будівництва автостради, ініціатива меш-
канців мікрорайону з прибирання території, створення недержавних шкіл, бюро консультацій 
для громадян, маніфестації анархістів під гаслом «Ніхто не є нелегалом»72, запалювання сві-
чок біля посольства США після 11 вересня 2001 року − усі ці менш або більш великі ініціативи, 
акції, асоціації є частиною громадянського суспільства.  

Проте не кожну колективну діяльність в ім'я інтересів будь-якої групи можна назвати «гро-
мадянською» (важко говорити про «громадянськість» дій груп неофашистів, яких ми бачимо, 
коли вони крокують вулицями європейських міст, або угруповань «Аль-Каїда»...). Будь-яка іні-
ціатива чи група ініціатив можуть називатися «громадянськими», якщо вони відповідають кіль-
ком критеріям. 

 

Критерії, які свідчать про наявність громадянського суспільства 

  
a) Колективна діяльність  

 

Люди об'єднуються, аби в результаті щось отримати для себе, допомогти іншим, продемо-
нструвати свою точку зору, змінити що-небудь в державі, провести небанально вільний час, а 
також з багатьох інших причин. Після падіння комунізму в наших країнах, ми звикли оцінювати 
якість громадянського суспільства на підставі числа зареєстрованих неурядових організацій. 
При цьому ми забуваємо про те, що формалізовані організації − це лише частина сфери гро-
мадської діяльності. Іноді набагато важливішими виявляються групи, які діють ad hoc, на під-

ставі принципу добровільності без структури й бухгалтерії, які виникають і розпадаються в за-
лежності від потреб зацікавлених осіб. Вони часто функціонують завдяки міцним дружнім зв'-
язкам або активній особистій участі своїх членів. Активність таких груп порахувати й виміряти 
вже складніше. Проте якщо завдяки громадянському суспільству ми можемо відчути себе су-
б'єктом у власній державі, то вже менш важливо, скільки фондів або великих неурядових ор-
ганізацій було зареєстровано за останні роки. Більш важливо, наскільки люди спроможні самі 
себе організувати, допомогти як самим собі, так і іншим. Природним шляхом розвитку грома-
дянського суспільства є шлях від невеликої неформальної групки активістів до все більш упо-
рядкованої, професійної та спеціалізованої організації з певною місією, цілями й стратегією. 
На шляху зустрічається безліч труднощів, організація часто «вмирає» ще перед тим, як у ній 

                                            
71 Просвітницька акція, проведена жінками, які подолали рак грудей. Зводиться вона до пропаганди 

регулярних лікарських оглядів та надання допомоги стосовно доступу до них широким групам жінок. 
Дана акція проходить щороку восени на вулицях великих польських міст. 

72 Маніфестації молодих поляків на знак протесту проти депортації іноземців, які нелегально прожи-
вають у Польщі. 
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з'явиться формальна структура. Якщо, проте, організація стає метою сама по собі й без зов-
нішніх дотацій не може виконати жодного зі своїх завдань, можна засумніватися, чи маємо ми 
справу з організацією громадянського суспільства ...  

Елемент добровільності є ключовим при виділенні організації громадянського суспільства 
з інших організацій або структур у суспільстві, якими, наприклад, є велика частина церков (на-
приклад, католицької, православної тощо). Членом церкви людина, зазвичай, стає від наро-
дження, під впливом сімейної традиції або соціального середовища, в якому вона народилася. 
Складно, а іноді й неможливо, перестати бути членом цієї церкви. Організації громадянського 
суспільства відрізняються тим, що, як правило, є відкритими для всіх (за винятком, можливо, 
декількох спеціалізованих організацій взаємодопомоги, які об'єднують людей з певною про-
блемою), і кожен може в будь-який момент перестати бути їх членом.  

Дані організації, зареєстровані або які існують ще у вигляді ініціатив у стилі ad hoc, надають 
нам можливість не тільки захищати свої інтереси більш ефективним способом, а й ідентифі-
куватися з людьми, з якими ми зустрічаємося. За часів всюдисущої віртуальної реальності, у 
якій багато хто прагне знайти субститут реальних відносин, цінністю стає гордість за своє мі-
сто, шкільний театр, літературний клуб і відчуття приналежності до середовища людей, які 
об'єднуються в таких організаціях.  

 
b) Загальне благо 
 

Цей критерій визначення наявності громадянського суспільства викликає найбільшу кіль-
кість питань. Загальне благо не означає максимум щастя для кожного. Загальне благо також 
не є рівнозначним тому, що Жан-Жак Руссо в «Суспільному договорі» назвав «загальною во-
лею», подарувавши, таким чином, правителям інструмент, за допомогою якого вони могли з 
легкістю виправдовувати свої ідеї на ощасливлення людей. Хто кожен день міг би вирішувати, 
яка загальна воля − це самостійне чарівне єство, яке існує незалежно від індивідуума? Зви-
чайно, мудрий володар.  

Загальне благо − це цінність, яка для людей є настільки важливою, що кожен із них готовий 
свідомо заради неї відмовитися від чого-небудь однаково важливого, наприклад, особистих 
зручностей, грошей, будь-яких планів, витратити час, працю тощо. Загальне благо не визна-
чається ні державною владою, ні філософами. Загальне благо виявляється за допомогою пу-
блічного обговорення, для якого в громадянському суспільстві має існувати простір. Не є не-
обхідною також стовідсоткова згода всіх громадян стосовно того, що є загальним благом. У 
суспільствах Центральної Європи, наприклад, загальним благом може вважатися готовність 
цих країн увійти до Європейського Союзу і стати його повноправними членами, незважаючи 
на те, що у даної цінності в кожній із цих країн є багато противників. З рівним успіхом загальним 
благом може бути, наприклад, висока якість освіти, доступної для молоді, справедливі прави-
льно проведені вибори або доступ до води на територіях, охоплених засухою. У кожного сус-
пільства свої проблеми, свої цінності, і кожне суспільство по-своєму визначає загальне благо.  

 
c) Громадський плюралізм  

 

Отже, загальне благо зазвичай визначається за допомогою публічного обговорення. Воно 
не встановлюється раз і назавжди, оскільки дійсність змінюється й те, що безперечно було 
благом вчора, не обов'язково буде так само сприйматися й сьогодні. Як приклад можна вико-
ристовувати деякі моральні імперативи, які проголошувала в Європі католицька церква, на-
приклад, щодо сім'ї, гомосексуалізму, ролі жінки в сім'ї та суспільстві тощо.  

Громадянське суспільство не може існувати за відсутності відкритого простору для публіч-
ного обговорення. Воно припускає можливість співіснування дуже різних людей, їх інтересів, 
світоглядів, цінностей, організацій. Тому громадянське суспільство неможливе в державі, у 
якій немає свободи слова, свободи зібрань і об'єднань. У комуністичних країнах існували кон-
цесійні громадські організації, цілі яких не були злочинними, а іноді навіть і схвалювалися су-
спільством. Проте нікому в голову не прийшло назвати ці організації та їх діяльність громадя-
нським суспільством. Чому? Не було плюралізму, у людей не було можливості самим визна-
чати мету своєї діяльності, висловлювати свої інтереси, свої погляди... Держава, партія, влада 
вирішували, якими є потреби та інтереси трудящих. Як правило, люди мало що могли самі 
сказати з цього приводу. Слід пам'ятати, що необхідне публічне обговорення не здійснюється 
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тільки за допомогою засобів масової інформації. Останні, прагнучи повідомити про якомога 
більшу кількість інформації, за самою своєю природою дозволяють громадянам висловити 
свою думку лише до певної міри. Особливо в суспільствах, в яких гарантується свобода ЗМІ, 
не віддається належне ролі вуличних ініціатив (різного роду зустрічей, маніфестацій, а також 
інших відкритих форм вуличних зборів і заходів), які є способом вираження поглядів або чи-
нення тиску на тих, хто стоїть при владі, а також різного роду дискусійних клубів або зустрічей, 
де люди обмінюються думками й обговорюють проблеми. У деяких культурах таким місцем є 
кав’ярні, ресторани, чайхани, шашличні тощо. Це місця, куди люди приходять не тільки для 
того, щоб що-небудь з'їсти або випити алкоголь, але, насамперед, зустрітися й поговорити. У 
таких місцях у певному сенсі існує співтовариство відвідувачів, які регулярно зустрічаються 
разом. При цьому вони відкриті, на відміну від приватних будинків, для нових відвідувачів, які 
не обов'язково запрошуються поіменно. В історії Європи існували французькі кафе, в яких 
люди займалися політикою (іноді навіть і організовували революції), англійські клуби, ірланд-
ські паби, німецькі пивні або сільські трактири, де вирішувалися проблеми й конфлікти, куди 
люди приходили в пошуку допомоги чи поради. Менш відомими для нас є аналогічні місця в 
культурі Далекого Сходу або Центральної Азії − відомо, однак, що вони існують і функціонують 
так само. Ми не маємо на увазі, таким чином, ні Мак-Дональдс, ні дорогі ексклюзивні ресторани 
для іноземців у столицях. Ми говоримо, перш за все, про місця зустрічей місцевих жителів або 
людей зі спільними інтересами: джаз-кав’ярні, бари при сільських футбольних полях, театра-
льні кав’ярні ...  

Однак якщо ми говоримо про публічне обговорення, то недостатньо одного лише фізичного 
простору. Повинна бути присутньою також певна доза толерантності й відкритості, щоб взагалі 
можна було про щось говорити. Одночасно суспільний плюралізм означає вільне співісну-
вання різних суперечливих цінностей, інтересів, потреб. Ці протиріччя породжують суспільні 
конфлікти, одні з яких можуть дозволятися (наприклад, конфлікти, які зачіпають пріоритети 
місцевої соціальної політики), другі не піддаються впливу (наприклад, конфлікти прихильників 
і противників абортів), а треті слід підтримувати й зробити інституційними (наприклад, конф-
лікт між державною владою та правозахисними організаціями). Населенню країн із тоталітар-
ним минулим, де більша частина конфліктів ховалася владою «під килим», нелегко пристосу-
ватися до існування навколо них перманентних, більшою чи меншою мірою відкритих, суспі-
льних конфліктів, і вони не спроможні з ними впоратися. Дане вміння також формується в ме-
жах громадянського суспільства. Якщо люди вміють жити з конфліктом, то набагато менш імо-
вірно, що він виявиться у формі насильства та агресії або буде вирішуватися за їх допомогою. 
На початку 90-х багато вчених замислювалися над тим, чому саме на території колишньої 
Югославії, найбагатшої країни комуністичного табору, виник після падіння режиму настільки 
кривавий конфлікт. Агресивний націоналізм проявився також у багатьох інших європейських 
країнах у відносинах між «братніми народами». Жак Рупнік порівняв цю ситуацію з морозиль-
ником, в якому протягом 40 років зберігалося м'ясо, а потім несподівано відключили електрику. 
Сморід від несподівано розморожених конфліктів здається ще сильнішим у результаті того, 
що за сорок років усі вже забули про те, що такий сморід може існувати.  

Існують, однак, зовнішні обмеження публічного обговорення, прийнятні також у громадян-
ському суспільстві. Зводяться вони до норм обмеження свободи слова, які відображені у рі-
шеннях Європейського суду з прав людини, а також у конституціях демократичних держав.  

 
d)  Індивідуалізм та приватна власність 

Під індивідуалізмом ми розуміємо повагу до гідності та свобод кожної окремої людини, що 
випливає не з правових постанов, а з віри кожної людини в себе і свої можливості. Громадян-
ське суспільство передбачає активну участь громадян у суспільному житті, у вирішенні своїх 
проблем. Таке важко собі уявити без особистої участі, упевненості в собі й віри в успіх з боку 
тих, хто цим займається. У свою чергу, успіх, навіть невеликий, формує суб'єктність людини. 
Індивідуалізм − це не егоїзм, а якраз навпаки. В його основі − формування поваги до себе й 
одночасно до інших. Це сприяє взаємній довірі й почуттю відповідальності з боку кожного не 
тільки за особисте життя й життя своєї родини, але й певною мірою за свою країну, район, 
місто, регіон тощо. У такій ситуації люди охочіше самі розпоряджаються своєю долею й не 
чекають, поки милостива влада надасть, організує, дозволить ... Історично з індивідуалізмом 
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пов'язаний ще один важливий фактор, про який часто забувають або який усвідомлено опус-
кають. Це економічна незалежність індивідуума й пов'язана з нею повага до приватної влас-
ності. Мається на увазі наявність коштів на життя, достатніх для того, щоб людина не відчу-
вала себе залежною від милості чи немилості влади (у ролі якої іноді можуть виступати великі 
підприємства, які мають монополію на надання працевлаштування у будь-якій місцевості). Но-
сієм цінностей, асоційованих з громадянським суспільством, був і залишається, перш за все, 
середній клас, тобто представники вільних професій, невеликі й середні підприємці, інтеліге-
нція. Це люди, які мають елементарні фінансові гарантії, що дозволяють їм приймати рішення 
щодо свого життя, реагувати на зміни й не боятися ризику. Ми не говоримо тут про «міліоне-
рів» або людей, які змінюють світ за допомогою грошей. Ми говоримо про тих, хто спроможний 
завдяки своїй фінансовій незалежності швидше пристосовуватися до суспільних змін, одноча-
сно не втрачаючи своєї економічної та ідейної незалежності. У бідної людини, зайнятої еле-
ментарним виживанням, не буде ні часу, ні бажання, а, перш за все, мужності щодня займа-
тися громадськими питаннями. Якщо умови життя стануть нестерпними, вона може приєдна-
тися до заколоту. У цілому, вона, однак, набагато менш незалежна, ніж людина, яка має вла-
сність.  

Негативною спадщиною історії двох останніх століть у нашій частині світу є знищення в 
суспільній свідомості поваги до приватної власності. Особливо для двадцятого століття у 
Центральній Європі були типовими численні брутальні акції з відторгнення майна, націоналі-
зації, колективізації, примусового переселення громадян, які організовувалися адміністрацією 
та армією різних держав, що існували й часто змінювали одна одну на територіях деяких країн. 
Одночасно ідеологія комунізму залишила після себе щось на зразок лицемірного почуття со-
рому за власність, що супроводжується заздрістю й небажанням примиритися з існуванням 
економічних відмінностей у суспільстві. Проте розмірковуючи на тему різних теорій суспільної 
справедливості, погоджуючись з універсалізмом прав людини, схвалюючи інші досягнення на-
шої цивілізації, ми змушені визнати, що історія громадянських прав створювалася, насампе-
ред, людьми, у яких була власність. Чудовим прикладом у цьому плані можуть служити анг-
лійський парламентаризм і американська демократія. І скрізь там, де в ім'я «вищих цілей» або 
за примхою влади люди позбавлялися власності, за цим, як правило, слідували ще й інші, 
більш серйозні, трагічні події з далекосяжними наслідками.  

 
e)  Верховенство права й дотримання договорів  

Довіра людей один до одного спирається, перш за все, на етос дотримання договорів, що 
є основою правової держави в її широкому розумінні. Якщо дотримуються цивільні торгові 
угоди або звичайні угоди між сусідами, то ми маємо справу з суспільним устроєм з ясними 
правилами гри, передбачуваними для всіх зацікавлених, що дозволяє планувати своє життя. 
Даний суспільний устрій переноситься також на договори між народом і державною владою.  

Присутність ясних правил запобігає свавіллю й створює захисні механізми, які охороняють 
перед тими, хто цих правил не дотримується, − незважаючи на те, влада це чи окремий гро-
мадянин. Іншими словами, правову державу не можна створити «зверху», за допомогою кон-
ституції чи законів. Правова держава, перш за все, означає, що люди дотримуються договору.  

Саме тому в наших країнах із цим такі проблеми: лицемірство реального соціалізму на-
вчило всіх зацікавлених обманювати один одного. Держава ошукувала громадян, які у відпо-
відь обманювали державу, − і в цьому не було нічого поганого. Сьогодні вкрай складно відро-
дити чесність у цих відносинах. Ми продовжуємо створювати закони й думаємо про те, як їх 
обійти; продовжуємо обманювати при сплаті податків, скаржачись, що держава не виконує 
своїх обов'язків. Ми віддаємо перевагу новим правлячим елітам над старими, оскільки «другі 
вже досить накрали, а в нових ще все попереду».  

Область діяльності людей, що формує громадянське суспільство, повинна ґрунтуватися на 
принципах правової держави та етосі дотримання договорів і пропагувати їх. При відсутності 
довіри між громадянами і, у результаті, відсутності довіри стосовно державних інститутів, не 
вдасться побудувати державу, яка служила б своїм громадянам.  

 

f)  Політична культура  

Культурою, як правило, називається комплекс норм і цінностей, які відносяться до способу 
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поведінки людей у даному суспільстві. Політична культура − це цінності й норми, які відно-
сяться до заняття політикою. Сюди входить ставлення до держави як такої, її завдань і цілей, 
вимоги стосовно тих, хто править державою, імперативи, заборони, норми поведінки у сфері 
здійснення політики як «великої», так і «малої» − на місцях. Але не тільки це. Політична куль-
тура включає в себе також способи вирішення конфліктів, індивідуальне чи групове вислов-
лювання точок зору, громадського протесту. Іншими словами, якими є прийнятні для людей 
методи здійснення політики; якими методами вони користуються, вирішуючи власні й суспільні 

проблеми та намагаючись впливати на вигляд політики у своєму оточенні. Другим виміром 

політичної культури є те, що можна назвати громадянськими вміннями. Мається на увазі кори-
стування процедурами, які пропонує конституція демократичної правової держави для того, 
щоб громадяни могли цивілізованим способом впливати на вигляд державних інститутів та їх 
діяльність: право на петицію, референдум, створення політичних партій, висування кандидатів 
на вибори різного рівня, адміністративна скарга, судові процедури, конституційна скарга й ба-
гато іншого. Діяльність організацій громадянського суспільства природнім чином сприяє фор-
муванню таких умінь і одночасно допомагає увести в життя нові процедури, які перед цим у 
державі не функціонували. Таким чином, громадянська активність здійснює одночасно освітній 
ефект − люди вчаться тому, як користуватися процедурами, і, оскільки ними користуються, 
процедури функціонують на практиці, і люди починають вірити в їх ефективність. Просто. Зви-
чайно, дійсність буває набагато складнішою, однак прецеденти успіху в таких випадках мають 
набагато більше значення, ніж лекції у школах або на семінарах про конституцію й демократії 
в нашій країні. 

  
g)  Децентралізація влади  

Це процес, нерозривно пов'язаний з розвитком громадянського суспільства. Оскільки його 
визначення припускає суб'єктність громадян та їх готовність розпоряджатися своєю долею, 
природно, що тягар відповідальності за суспільні питання покладатиметься не на доброго во-
лодаря, а на тих, кого вони безпосередньо стосуються. У випадку громадських, політичних чи 
екологічних проблем ті, кого будь-яка проблема зачіпає безпосередньо, є частиною її рішення. 
Не існує «геніальних» експертних рішень. Навіть найдосконаліші проекти втрачають свою цін-
ність, якщо локальним представникам не дозволяють брати участь у їх розробці. Подібні про-
екти сприймаються як насаджувані зверху, і люди їх або відкидають, або, навпаки, плекають 
щодо них нереальні очікування, сподіваючись на поліпшення свого життя за всіма парамет-
рами. Насправді, як показує досвід, наприклад, Німеччини, Англії або Сполучених Штатів, ве-
лика частина публічної політики повинна здійснюватися на місцевому рівні.  

З іншого боку, не потрібно бути експертом в області публічних фінансів, щоб знати, що по-
дібне здійснення публічної політики − на місцевому рівні, за участю тих, кого вона зачіпає, − 
повинно бути не тільки ефективнішим, але й більш дешевим для держави. Таким чином, ми 
заощаджуємо за рахунок бюрократів і армії чиновників, які несуть відповідальність за перене-
сення центральних рішень на місцевий рівень, контролюють їх реалізацію на практиці, 

здійснюють нагляд за правильним використанням фінансових коштів і т.п. Контроль за вла-

дою й за використанням публічних фінансів звичайному громадянину легше здійснювати на 
місцевому рівні. Тут можна при незначних зусиллях здійснювати реальний вплив на правлячі 
кола й на політику. Таким чином, це природна й найбльш проста школа демократії, яка сприяє 
розвитку громадянського суспільства.  

Сьогодні прагнення децентралізувати публічну владу не завжди вітається, оскільки люди 
на собі вже відчули, з одного боку, недоліки системи розподілу повноважень і грошей у столиці, 
а з іншого − тягар локальної політики, яка вимагає участі в ній громадян, тобто їх часу та ене-
ргії. Посткомуністична людина звикла не брати на себе відповідальність, а тільки сидіти в ку-
тку, скаржитися на систему, уряд, на «них», які знову зробили все не так, як треба... Природно, 
після десятиліть централізації, коли всі сфери життя людини були предметом політичних рі-
шень Центрального комітету партії, переміщати відповідальність зверху вниз досить складно. 
Проте якщо подивимося на розвинені європейські країни або США, то переконаємося в тому, 
що така форма політики є правильною, ефективною, стійкою, конкретною й здійсненною.  

В останні роки багато говорилося про кризу класичної представницької демократії. Полі-
тика, особливо «велика» політика, стає все менш привабливою й зрозумілою для пересічного 
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громадянина. Чудовим прикладом цього може служити низька відвідуваність виборів і рефе-
рендумів, які проводяться в західноєвропейських країнах.  

Незважаючи на зусилля політиків, політичні партії не є більш єдиними представниками гро-
мадян і первісним джерелом легітимізації правлячих кіл. Таким чином, ми зіткнулися з явищем, 
яке називається «політизацією громадянського суспільства». Практика показала, що в захід-
них країнах замість організацій, які надають послуги (наприклад, благодійних, юридичних, осві-
тніх тощо), основну роль починають грати організації, які займаються політикою (лобіюванням, 
оцінкою законопроектів, організацією публічних кампаній тощо) − за умови, звичайно, що під 
політикою розуміється прийняття рішень стосовно суспільних питань.  

Неурядові організації працюють активно й починають серйозніше сприйматися політиками. 
Сьогодні, однак, є безсумнівним, що діючі неурядові організації можуть виявитися дуже ефек-
тивними у формуванні публічної політики на різних рівнях.  

 

Висновок: Як все це пов'язано з правами людини ...  

 
Теоретики прав людини наслідуючи Загальну декларацію прав людини повторюють, що 

біля витоків концепції прав людини лежить людська гідність. Ми маємо права, оскільки є 
людьми − неповторними індивідуумами, створеними (принаймні, на думку деяких) за образом 
і подобою Божою. Тому ні держава, ні хтось інший від її імені не мають права робити з нами 
все, що їм заманеться (наприклад, катувати, тримати в ув'язненні без суду, вбивати тощо). 
Влада правителів над нами обмежена правами й свободами громадян. Іноді гідністю обґрун-
товуються також різні зобов'язання з боку держави стосовно кожного з нас. Дещо держава 
спроможна зробити, незалежно від своєї економічної ситуації (наприклад, створити суди, 
школи, систему соціального забезпечення тощо).  

Це тільки теорія. Як це виглядає на практиці? Студенти часто питають: «Звідки походить 
гідність? Чи можна її втратити або знищити? Чи можна її знайти знову?». Гідність є в кожного, 
а от відчуття власної гідності − не обов'язково. Поневолена, принижена, що піддається торту-
рам людина не має почуття власної гідності. Його знищували роки комунізму, навчаючи нас 
підпорядкуванню, обману, підлизуванню до влади, боягузтву, сірості й конформізму.  

Робітники Гданської судноверфі в серпні 1980 року в результаті проведеного страйку домо-
глися, поряд з іншим, права на незалежні профспілки. Гданські угоди не носили універсаль-
ного характеру й не були обов'язковими для влади в інших містах. Робітники інших заводів 
також повинні були страйкувати, щоб домогтися власних незалежних профспілок або захисту 
членів профспілок відрепресій. Права не були ним даровані − за них потрібно було боротися. 
Саме таким чином польські робітники повернули собі втрачене почуття власної гідності. 

На відміну від прав, які можна прищепити «зверху» за допомогою закону, почуття гідності 
можна повернути собі тільки безпосередньо: повстаючи, страйкуючи, порушуючи заборони. 
Подолання страху, вимога від правлячих сил дотримуватися прав, несення ризику за себе й 
за інших дозволяють нам відчути власну цінність і силу, навіть якщо ми часто програємо. 
Тільки безпосередній досвід боротьби за свою гідність допоможе нам зрозуміти її суть. Ні прав, 
ні свобод ніхто нікому в історії не дарував тільки тому, що вони здалися комусь мудрими, пра-
вильними, справедливими або теоретично обґрунтованими. Жодна влада не любить сама 
себе обмежувати. Історія прав людини − це історія бунтів, заколотів, маніфестацій, тюремних 
ув'язнень, судових процесів... 

 Права людини, як правило, «видряпували» у влади ті, кому вистачало мужності, сили, мо-
тивації вимагати. Але поодинці ніхто нічого не виграв. В ім'я того, щоб у індивідуума були 
права, боролися цілі покоління − колективно, створюючи групи, рухи, організації. Не можна 
забувати про те, що перед тим, як тисячі вийдуть на вулиці проти палиць і водяних гармат, 
необхідно пройти довгу дорогу. Спочатку потрібно подолати страх, апатію, пасивність, пере-
конаність більшості в тому, що «в нас не вийде». Цього можна досягти тільки за допомогою 
невеликих успіхів на локальному рівні. Наведу два приклади з історії великих громадських ру-
хів.  

Цезар Чавез, лідер каліфорнійських фермерів у їх боротьбі за поліпшення життєвих умов, 
звертав велику увагу й часто сам був ініціатором дій, які зміцнювали фермерську спільноту, 
наприклад: створення Центру з надання послуг, до якого входили кредитна організація для 
фермерів, бюро юридичної допомоги, групи соціальних працівників, клініки та бюро з медич-
ного страхування фермерів. Він знав, що подібні дії зміцнять рух каліфорнійських фермерів, 
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давши відчуття безпеки й внутрішньої сили завдяки можливості поліпшити щось у власному 
житті за допомогою інших членів спільноти.73  

Рух за незалежність Індії під керівництвом Ганді багато в чому грунтувався на зміцненні 
співтовариства. Для Ганді було важливо, щоб індуське населення знайшло певний рівень еко-
номічної незалежності, і була ліквідована англійська монополія на виробництво тканин. Рух 
кхаді (традиційне виробництво полотна) зводився до зусиль зі створення у всій країні ручних 
прядильних і ткацьких майстерень. З одного боку, у поєднанні з бойкотом англійських продук-
тів, це було могутньою зброєю у боротьбі проти англійців, з іншого боку, рух кхаді дозволив 
зблизитися місту й селу, дав тисячам людей праці віру в те, що вони певною мірою можуть 
бути незалежними від влади. Не випадково прядка стала народним символом незалежної Ін-
дії. 

Демократія − це трудомістка й виснажлива форма правління. Вона вимагає постійної участі 
громадян, контролю влади, захисту своїх інтересів, тому що правлячі сили завжди охоче ско-
ристаються нагодою й розширять свою владу над нами. Є історичні приклади країн, де люди 
були наділені правами, дотримання яких на практиці вони не могли добитися. Таким чином, 
права залишаються на папері, а люди не вірять, що коли-небудь ці записи почнуть що-небудь 
означати... 

Громадянське суспільство формує позицію громадян та їх вміння, робить можливою боро-
тьбу за права індивідуума при одночасному дотриманні принципу правової держави без звер-
нення до насильства. Надає інструменти й приводить у дію процедури постійного контролю 
влади народом. У зв'язку з вищесказаним я дозволю собі сформулювати наступну тезу: не 
можна гарантувати права людини в країні, де не існує громадянське суспільство. 

 
 

Каталог прав людини та окремі стандарти їх захисту 

 
 

Міжнародний Білль про права людини 
 

Загальна декларація прав людини не була документом для обов’язкового дотримання і ви-
конання державами. Такими документами стали міжнародні пакти, конвенції. Загальну декла-
рацію прав людини і два Міжнародних пакти 1966 року називають Міжнародною хартією прав 
людини. 

Міжнародний Білль про права людини складається з трьох документів, вироблених ООН. 
Це Загальна декларація прав людини (10 грудня 1948 р.), Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права (16 грудня 1966 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права (16 грудня 1966 р.). 

Далі названі деякі положення цих документів у спрощеному варіанті. Із Загальної декла-
рації прав людини: 

 
 Право на життя, свободу й особисту недоторканність. 

 Рівність перед законом. 

 Свобода пересування і вибору місця проживання. 

 Заборона катувань та жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує людську гід-

ність, поводження. 

 Право на пошук притулку в інших країнах. 

 Свобода думки, віросповідання і релігії. 

 Право на володіння майном. 

 Право на голосування та участь в управлінні. 

 Право на освіту. 

 Право на працю і створення профспілок. 

                                            
73 Дії Чавеза зводилися, поряд з іншим, до великих бойкотів, відмови коритися, страйків тощо. Це 

один з найбільш ефективних рухів за права трудящих. Див Muller Jean-Marie, Strategia politycznego 
dzialania bez stosowania przemocy (Стратегія політичної дії без застосування насильства), Krag, Вар-
шава, 1984. 
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 Право на відповідний стандарт життєвого рівня. 

 Право на охорону здоров’я. 

 Право на участь у культурному житті. 

Із Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: 

 
 Право на життя (ст. 6). 

 Заборона застосування катувань і жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує 

людську гідність, поводження або покарання (ст. 7). 

 Заборона утримання в рабстві і підневільному стані (ст. 8). 

 Заборона примусової праці (ст. 8, п. 3). 

 Право на особисту недоторканність (ст. 9, п. 3). 

 Свобода пересування і право на вибір місця проживання (ст. 12). 

 Захист іноземців у випадку депортації (ст. 13). 

 Право на справедливий публічний розгляд у суді (ст. 14). 

 Заборона визнання винним у здійсненні будь-якого карного злочину, що відповідно до 

діючого в момент його здійснення законодавства не був карним злочином (ст. 15). 

 Право на визнання правосуб’єктності (ст. 16). 

 Право на невтручання в особисте життя (ст. 17). 

 Свобода думки, совісті і релігії (ст. 18). 

 Право на вільне вираження своєї думки (ст. 19 і 20). 

 Свобода мирних зібрань та свобода об’єднань (ст. 21 і 22). 

 Право на одруження і право створювати родину (ст. 23). 

 Право дитини на такі засоби захисту, яких вона потребує як малолітня (ст. 24). 

 Публічні права, зокрема право на доступ до державної служби (ст. 25). 

 Заборона дискримінації (ст. 26). 

 Особливі права етнічних, релігійних і мовних меншин (ст. 27). 

Із Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права: 
 

 Право на працю (ст. 6). 

 Право на створення профспілок і вступ до них (ст. 8). 

 Право на соціальне забезпечення (ст. 9). 

 Охорона родини (ст. 10). 

 Право на достатній життєвий рівень (ст. 11). 

 Право на охорону здоров’я (ст. 12). 

 Право на освіту (ст. 13). 

 Право на участь у культурному житті, користування результатами наукового прогресу і 

на захист інтересів, що випливають із творчої авторської діяльності (ст. 15). 

Назви найважливіших статей Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод: 

 
 Конвенція 1950 р.: 

 Стаття 2 Право на життя. 

 Стаття 3 Заборона катування. 

 Стаття 4 Заборона рабства і примусової праці. 

 Стаття 5 Право на свободу та особисту недоторканність. 

 Стаття 6 Право на справедливий суд. 

 Стаття 7 Ніякого покарання без закону. 

 Стаття 8 Право на повагу до приватного і сімейного життя. 

 Стаття 9 Свобода думки, совісті і релігії. 

 Стаття 10 Свобода вираження поглядів. 

 Стаття 11 Свобода зібрань та об’єднання. 

 Стаття 12 Право на шлюб. 
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 Стаття 13 Право на ефективний засіб юридичного захисту. 

 Стаття 14 Заборона дискримінації. 

 Протокол № 1: 

 Стаття 1 Захист власності. 

 Стаття 2 Право на освіту. 

 Стаття 3 Право на вільні вибори. 

 Протокол № 4: 

 Стаття 1 Заборона ув’язнення за борг. 

 Стаття 2 Свобода пересування. 

 Стаття 3 Заборона вислання громадянина. 

 Стаття 4 Заборона колективного вислання іноземців. 

 Протокол № 6: 

 Стаття 1 С касування смертної кари. 

 Протокол № 7: 

 Стаття 1 Процедурні гарантії, що стосуються вислання іноземців. 

 Стаття 2 Право на оскарження в кримінальних справах. 

 Стаття 3 Відшкодування в разі судової помилки. 

 Стаття 4 Право не бути притягненим до суду або покараним двічі. 

 Стаття 5 Рівноправність кожного з подружжя. 

 Протокол № 12: 

 Стаття 1 Загальна заборона дискримінації. 

 Протокол № 13: 

 Стаття 1 С касування смертної кари. 

 

Права людини в Конституції України74 
 
ІІ Розділ Конституції України закріплює й гарантує основні права та свободи людини і гро-

мадянина. А саме: 

 
 Право людини на вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23). 

 Невід’ємне право на життя (ст. 27). 

 Право людини на повагу до її гідності (ст. 28). 

 Право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29). 

 Право не недоторканність житла (ст. 30). 

 Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої корес-

понденції (ст. 31). 

 Право на невтручання в приватне та сімейне життя (ст. 32). 

 Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33). 

 Право на свободу думки та слова (ст. 34). 

 Право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35). 

 Право на об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36). 

 Право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38). 

 Право на мирні збори, мітинги та демонстрації (ст. 39). 

 Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самовряду-

вання (ст. 40). 

 Право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, резуль-

татами. 

 своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41). 

 Право на працю (ст. 43). 

 Право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (ст. 44). 

                                            
74 С прощений перелік статей II Розділу Конституції України. Конституція України (Відомості Верхов-

ної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141). 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 41 
 
 

 Право на відпочинок (ст. 45). 

 Право на соціальний захист (ст. 46). 

 Право на житло (ст. 47). 

 Право на достатній життєвий рівень (ст. 48). 

 Право на охорону здоров’я (ст. 49). 

 Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50). 

 Гарантування ґрунтованого на вільній згоді шлюбу, захисту материнства, дитинс-

тва й сім’ї (ст. 51, ст. 52). 

 Право на освіту (ст. 53). 

 Гарантування свободи творчої діяльності (ст. 54). 

 

Огляд справ по вибраних статтях Конвенції Ради Європи з захисту прав людини і 

основоположних свобод. 

 

 

Сергій Буров 
Координатор Всеукраїнської програми  
«Розуміємо права людини» 

 
Право на життя 

 
Очевидно, що життя – це те, з чого починається біологічне існування людини. З наро-

дження, з першої миті свого існування ми маємо свободу жити. З появою сучасної концепції 
прав людини ця свобода гарантується кожній людині. Такі зобов’язання взяла на себе і наша 
держава. У статті 27 Конституції України зазначено: «Кожна людина має невід’ємне право на 
життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави захищати життя 
людини…». Україна приєдналась до декількох міжнародних угод Організації Об’єднаних На-
цій, що одним із предметів свого захисту мають право на життя, та до Європейської конвенції, 
стаття 2 якої зобов’язує держави дотримуватись цього права. Але що означає цей обов’язок 
держави – дотримуватися права на життя? З якої саме миті починається життя людини? І, 
напевно, це не означає гарантії безсмертя? Яким саме чином держава може гарантувати це 
право, крім як не позбавляти життя? Де починається і де закінчується цей обов’язок держави? 
Ці та багато інших запитань були предметом практики Європейського суду з прав людини. 

Розтлумачуючи основний зміст статті 2, що гарантує право на життя, Європейський суд з 
прав людини підкреслює основоположність цього права і встановлює верховенство статті 2. 
Без права на життя, як зазначено у рішенні «Прітті проти Сполученого Королівства»75 «корис-
тування будь-якими правами та свободами, що гарантуються Конвенцією, було б ілюзорним». 

Право на життя не може бути відмінено навіть під час надзвичайних ситуацій та обставин: 
«це [право на життя. – Авт.] одна із основоположних статей Конвенції, стосовно якої у мирний 

час не допускається відступлення, можливого по статті 15…»76. Утім, право на життя не абсо-
лютне. Європейська конвенція, зокрема, встановлює вичерпний перелік обставин, за яких це 
право може бути правомірно обмежене. Стаття 2 Конвенції допускає, що існують випадки по-
збавлення життя, але виключно у разі, якщо це сталося в результаті «абсолютно необхід-
ного» застосування сили. Вичерпний перелік обставин встановлює п. 2 статті 2 Європейської 
конвенції: «a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; b) для здійснення за-
конного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; c) при вчи-
ненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання». Варто зауважити, що 
стаття 2 Конвенції допускає застосування виконання смертного вироку, якщо він винесений 
судом за вчинений злочин за який закон передбачає таке покарання. Таким чином, як зазначає 

                                            
75 CASE OF PRETTY v. THE UNITED KINGDOM, Application no. 2346/02. 29 April 2002. http://hu-
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76 Стаття 15 Європейської конвенції: Відступлення від виконання зобов’язань у надзвичайних ситу-

аціях. 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 42 
 
 

Мікеле де Сальвія77, ця норма «залишає слід того часу, коли вона була задумана і написана». 
Згодом був прийнятий Протокол № 6 до Конвенції, що забороняв смертну кару в мирний час, 
а згодом Протоколом № 13 смертна кара була скасована. Наразі жодні обставини не можуть 
виправдати такий вид покарання, а його застосування є прямим порушенням права на життя 
у світлі Європейської конвенції. 

Отже, право на життя передбачає два основних зобов’язання з боку держави та її офіційних 
представників. Перше, так зване, «негативне» зобов’язання. Держава або її офіційні пред-
ставники мають утриматись від будь-яких дій, наслідком яких може стати позбавлення 
життя, за винятком встановлених обмежень. Друге, це «позитивні» обов’язки – держава 
має захищати життя осіб, які перебувають під її юрисдикцією. 

Стосовно першого зобов’язання – утримуватись від будь-яких дій, наслідком яких може 
стати позбавлення життя, – «класичною» є справа «Маккан та інші проти Сполученого Коро-
лівства»78. Перед 4 березня 1988 року владним органам Сполученого Королівства, Іспанії та 
Гібралтару стало відомо, що Тимчасова Ірландська республіканська армія (ІРА) планує теро-
ристичний акт у Гібралтарі. За результатами розвідувальних даних було встановлено, що 
група ІРА (особи учасників вже були встановлені) збирається здійснити терористичний акт, 
заклавши бомбу з механізмом дистанційного керування у легковий автомобіль. Було прийнято 
рішення заарештувати членів групи, коли вони доставлять автомобіль до Гібралтара, щоб за-
безпечити докази для подальшого судового розгляду. На думку влади, члени групи небезпечні 
терористи, які напевно будуть озброєні й у випадку зіткнення з силами безпеки, вірогідно, за-
стосують зброю або підірвуть бомбу. 

6 березня після того, як один із терористів припаркував автомобіль, розпочались дії з аре-
шту трьох терористів. Це було доручено солдатам британської спецчастини САС під керівни-
цтвом командира цієї частини. 

За Макканом та його подругою (Фарелл) стежили два солдати. Коли один із них скоманду-
вав: «Стій!» і дістав пістолет, Маккан зробив невизначений рух рукою, а його подруга зайня-
лась сумочкою. Маючи впевненість, що вони намагаються привести в дію детонатори, солдати 
з близької відстані, випустивши декілька автоматних черг, вбили їх. Почувши постріли, третій 
із терористів (Севідж) обернувся й наштовхнувся на двох солдатів САС. Коли один із них ви-
гукнув: «Стій!», терорист зробив рух правою рукою. Побоюючись, що він хоче вийняти детона-
тор, солдати вбили його. 

При огляді тіл вбитих та їхніх речей не було знайдено ні зброї, ні детонаторів. Не виявилось 
бомби й у припаркованому автомобілі. Однак інший автомобіль, знайдений пізніше в іншій мі-
сцевості, був завантажений 64 кілограмами семтексу. 

У результаті розслідування владою Гібралтару, колегія присяжних прийняла рішення, що 
позбавлення життя усіх трьох було законним. Спроби оскарження, ініційовані сім’ями загиб-
лих, були безуспішними. Справа дійшла до Європейського суду, який вирішив (десятьма го-
лосами проти дев’яти), що порушення статті 2 (право на життя) мало місце. При цьому суд 
взяв до уваги, що влада не врахувала можливість помилковості припущення про встановлену 
в автомобілі бомбу і наявність зброї й детонаторів у терористів. Було встановлено, що всі 
солдати, які стріляли, робили це з метою вбити і що в такій ситуації використання солдат, 
навчених вбити, було помилкою. Під час контролю та проведення операції не було виявлено 
достатньої обережності. 

У рішенні Європейського суду зазначено: «Всіляка загибель людини, спричинена предста-
вником держави, який застосовує силу поза рамками абсолютної необхідності або по при-

чинах, відмінних від обумовлених у статті 2 (п. 2), є порушенням статті 2»79. 
Як згадувалось, держава має й «позитивні» обов’язкі захищати життя особи, яка перебуває 

під її юрисдикцією. Що це означає? По-перше, як каже Європейський суд у своєму рішенні у 

                                            
77 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы су-

дебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 
с. 

78 CASE OF McCANN AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM, Application no. 18984/91. 27 September 
1995. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57943 

79 CASE OF McCANN AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM, Application no. 18984/91. 27 September 
1995 (див. п. 148–149).http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57943 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 43 
 
 

справі «Осман проти Сполученого Королівства»80, це означає, що держава має прийняти «ді-
єві положення кримінального законодавства, покликані утримувати від скоєння злочи-
нів щодо індивіда та підсилені правоохоронною системою для попередження приду-
шення». Порушення ж права на життя у цій справі Європейський суд не визнав. Заявниками 

були піддані Сполученого Королівства: Мулкійе Осман та її син Ахмет Осман, які проживали в 
Лондоні. У 1988 році колишній вчитель Ахмета Османа поранив його і вбив Алі Османа – чо-
ловіка Мулкійе Осман і батька Ахмета Османа. 

Заявники скаржились, що влада належним чином не взяла до уваги та не вчинила жодних 
дій стосовно того, що заявники назвали послідовністю очевидних попереджувальних ознак, 
котрі вказували, що вбивця – Пол Педжет-Льюіс – представляв серйозну загрозу для фізичної 
без- пеки Ахмета Османа та його родини. 

У справі описана ціла низка подій, де Пол Педжет-Льюіс робив вчинки психічно неврівнова-
женої людини стосовно Ахмета Османа та його родини. Можна бачити зв’язок цих подій з тим, 
що встановивши добрі стосунки зі своїм учнем – Ахметом Османом – Пол Педжет-Льюіс був 
незадоволений дружбою, яка розпочалась між Ахметом Османом та його однокласником. Він 
розпочав з розповсюдження чуток про їхні гомосексуальні стосунки, робив напади на власність 
родини (різав покришки та бив скло автомобіля), переслідував Ахмета Османа (зокрема вчи-
няючи дорожньо-транспортні аварії і т. п.). Врешті, Пол Педжет-Льюіс проник до оселі Османів 
і вчинив убивство. 

Мати і син Османи доводили, що незважаючи на те, що поліція бачила, як розгортаються 
події, не один раз затримувала або вела розмову з Полом Педжетом-Льюісом, вбивство не 
було попереджено. 

Оцінивши усі обставини справи, зокрема реакцію поліції, яка мала дотримуватись прав і 
свобод людини в своїх діях, Європейський суд висловив думки, що «заявники не надали до-
казів наявності якої-небудь рішучої стадії у послідовності подій, що завершились трагічним 
інцидентом зі стріляниною, на якій можна було б стверджувати, що поліція знала або повинна 
була знати про те, що Пол Педжет-Льюіс представляє реальну та безпосередню загрозу для 
життя членів сім’ї Осман»81. 

Європейський суд визнав порушення права на справедливий суд у цій справі, обставини 
якої досить складні й потребують ретельнішого знайомства для її повного розуміння. 

Ще одним із «позитивних» обов’язків держави в контексті дотримання права на життя є не-
обхідність прийняття попереджувальних оперативних дій для захисту осіб, чиє життя під-
дається небезпеці злочинних дій з боку інших осіб, екологічного ризику або навіть їх 
безпосередньо. За деяких обставин це вимагає від держави надати особам захист від 
загроз їхньому життю, що виявляються. 

У Європейському суді розглядалась справа «Тарарієва проти Росії»82. Син заявниці був 
ув’язнений і страждав на важке захворювання. Наприкінці 2002 року він потрапив у лікарню з 
проривною виразкою дванадцятипалої кишки та перитонітом. Її син був прикутий наручниками 
до ліжка. Заявниця скаржилась, як з ним поводились, до різних органів, просила не перево-
дити його до тюремного шпиталю у зв’язку з тяжкістю стану. Однак її син був перевезений до 
тюремного шпиталю (не машиною швидкої). Перевезення тривало біля двох годин. Його пок-
лали на стос матраців. Через два дні після перевезення йому зробили чергову операцію, а 
через одинадцять днів він помер. У районі, де розташовувалась цивільна лікарня, було розпо-
чато слідство. У 2003 році районний суд виправдав головного лікаря хірургічного відділення 
за відсутністю доказів. Це рішення було залишено в силі і рішенням Суду другої інстанції. Ге-
неральна прокуратура повідомила заявницю, що подальше оскарження неможливе. 

Своїм рішенням 4 грудня 2006 року Європейський суд постановив, що у цій справі мало 
місце порушення статті 2 Європейської конвенції, оскільки російська влада не захистила право 
на життя сина заявниці, а також не визначила причину його смерті з метою притягнути винних 
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до відповідальності. У цьому рішенні визнано також і порушення статті 3 Європейської конве-
нції, що забороняє жорстоке та таке, що принижує гідність, поводження і покарання. 

«Позитивним» обов’язком держави є також гарантія того, що усі випадки загибелі людини 
мають бути належним чином розслідувані. Закон повинен мати відповідну заборону й 
визначати міру покарання за вбивство. Незаконне позбавлення життя має підлягати 
кримінальним санкціям. І такий закон має виконуватись. 

До Європейського суду звернувся громадянин Болгарії, літня мати якого у грудні 1995 року 
зникла, перебуваючи у софійському будинку для літних людей83. Вона страждала на хворобу 
Альцгеймера, її розумові здібності погіршувались, і вона потребувала постійного догляду. 
Сину пояснили, що його мати була направлена на консультацію дерматолога поза межами 
закладу в супроводі санітара і зникла після того, як її на декілька хвилин залишили без нагляду 
у внутрішньому дворику. Поліція опитала свідків із будинку для літніх людей у той же день, 
якими були надані показання, що вони негайно обшукали територію закладу, але безрезуль-
татно. Чотири дні потому мати заявника була оголошена в розшук, і сім днів потому було опу-
бліковане відповідне повідомлення у пресі. Поліція також перевіряла осіб, які поступили до 
психіатричних лікарень та дані отримані від громадськості. Відтоді мати заявника більше не 
бачили. 

У липні 1996 року заявник подав заяву про порушення кримінальної справи проти персо-
налу будинку для літніх людей, посилаючись на його недбалість і стверджуючи, що він несе 
відповідальність за зникнення його матері. Розслідування припинялося й поновлювалося чо-
тири рази. Органи слідства припиняли справу на тій підставі, що персонал слідував звичайній 
практиці, яка допускала перебування пацієнтів у внутрішньому дворику, огородженому парка-
ном і під охороною. У 2001 році прокуратура визнала, що персонал виявив недбалість, проте 
зупинила переслідування на підставі, що така недбалість не є караною відповідно до болгар-
ського законодавства. Врешті у 2003 році розгляд справи був зупинений у зв’язку з закінченням 
строку давності для притягнення винних до відповідальності. Заявник також подав скаргу 
проти поліції, обвинувачуючи її співробітників у тому, що не були прийняті необхідні міри для 
розшуку його матері. Однак у порушенні кримінальної справи було відмовлено. Крім того, за-
явник порушив цивільне провадження проти Міністерства праці і соціального захисту, Мініс-
терства внутрішніх справ та Софійського муніципалітету щодо компенсації моральної шкоди, 
вчиненої зникненням матері. 

Європейський суд прийняв за зрозумілу думку про те, що мати заявника померла і визнав 
порушення статті 2 конвенції (право на життя) з огляду передусім на те, що не дивлячись на 
існування у болгарському законодавстві трьох видів відповідальності – кримінальної, дисцип-
лінарної та цивільної – владою не було надано заявнику на практиці засобів встановлення 
обставин, які супроводжували зникнення його матері, а також притягнення до відповідальності 
осіб або організацій, що порушили свої зобов’язання. Маючи докази недбалості, що поставила 
під загрозу людське життя, правова система в цілому не спромоглась забезпечити адекватну 
та своєчасну реакцію, як того вимагають процесуальні зобов’язання держави відповідно до 
статті 2 Конвенції. 

Порушення, так званого «процесуального аспекту» статті 2 Конвенції, встановив Європей-
ський суд й у справі «Маснева проти України»84, що було пов’язано з невиконанням державою 
своїх зобов’язань провести ефективне розслідування смерті сина заявниці, який перебуваючи 
на службі (працював міліціонером) загинув за загадкових обставин. 

Застосування розумних мір із захисту життя від екологічного лиха також може бути «пози-
тивним обов’язком» держави. У справі «Енерйилдиз проти Туреччини»85 Європейський суд 
побачив халатність влади у тому, що не були застосовані превентивні міри щодо утримання 
сміттєзвалища, яке вибухнуло й спричинило зсув, що поглинув прилеглі нетрі й забрав 39 жит-
тів. Судом було також визнано відповідальність держави за нездатність надати мешканцям 
нетрів достатньої інформації, що дозволила б їм захистити себе. 

                                            
83 CASE OF DODOV v. BULGARIA, Application no. 59548/00. 17 January 2008. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-84438 
84 CASE OF MASNEVA v. UKRAINE, Application no. 5952/07. 20 December 2011. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108220 
85 CASE OF О .. NERYILDIZ v. TURKEY, Application no. 48939/99. 30 November 2004. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-67614 
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У справі «Шахрам Сoбхані проти Швеції»86 Європейський суд визнав порушення права на 
життя у зв’язку з тим, що заявнику загрожувала депортація до Ірану, де він був би підданий 
смертній карі за гомосексуальність. 

Зазвичай Європейський суд називає Європейську конвенцію з прав людини «живим інстру-
ментом». Це означає, що тлумачення стандартів прав людини переживає постійний процес 
еволюції. Зокрема вже згадувалось, що смертна кара могла бути правомірним обмеженням 
права на життя під час появи Конвенції. Згодом вона стала можливою лише під час війни. 
Наразі смертна кара – це порушення права на життя у світлі Європейської конвенції. 

Європейський суд стикається з багатьма викликами в контексті права на життя. Так, він не 
відкидає того, що ще не народжена дитина перебуває під певним захистом, проте не вважає 
такий захист абсолютним і таким, що може сприйматись окремо від життя вагітної жінки, оскі-
льки її власні права надзвичайно тісно пов’язані з життям плоду, який розвивається. Тому у 
справах, пов’язаних з питанням абортів, Європейський суд віддавав на розгляд держави пи-
тання трактування поняття «життя» і з якого моменту воно починається: «…питання про те, 
коли починає застосовуватись право на життя, стосується рамок розгляду, що, на думку Суду, 
надані у даній сфері державам, незважаючи на еволюційне тлумачення Конвенції – “живого 
інструменту, що повинен тлумачитись у світлі сучасних обставин” (…) Причини такого висно-
вку, по-перше, полягають у тому, що питання про подібний захист залишається не вирішеним 
у більшості Держав-учасниць (…), по-друге, в тому, що не існує загальноєвропейського консе-
нсусу щодо наукового та правового визначення початку життя…»87. 

 

Право на повагу до приватного і сімейного життя 
 
Гарантії недоторканності приватного життя надзвичайно важливі, оскільки приватністю ви-

значаються ті межі особистої фізичної та духовної сфери, які встановлює сама людина. При-
ватність – це окремий світ, особистий простір кожної людини. Наскільки цей світ буде відкри-
тим для інших – особиста справа кожної окремої особи. Це природно, хоча б тому, що якщо я, 
наприклад, не захочу, щоби хтось дивився якісь мої фото чи читав мої листи, записи, я просто 
не буду їх показувати іншим. Ніхто й не дізнається про їхнє існування, якщо раптом хтось без 
моєї волі не отримає до них доступ. 

Світова практика визначення того, що саме означає право на приватність, має досить да-
вню історію. Наприклад, у звіті британського парламенту 1763 року знаходимо такі рядки: 
«Найбідніша людина може оголосити непокору владі корони, перебуваючи у стінах власного 
помешкання. Це помешкання може бути руїною з дахом, що здригається від вітру та протягів, 
до нього може увірватися буря і дощ, але король Англії до нього увірватися не може. Вся його 
сила закінчується біля порога старого житла». У 1890 році американські вчені-правники Семю-
ель Уоррен та Луїс Брандейс опублікували працю «Право на приватність», розпочавши новий 
етап юридичної дискусії щодо змісту цього права. Наразі норми, що захищають приватність, 
складають невід’ємну частину міжнародного права і мають багату практику тлумачення. Ціка-
вим є відоме серед правників твердження, що право на приватність покликане забезпечувати 
людині щонайменше три речі: таємницю, анонімність та можливість усамітнитися. 

У Європейській конвенції про захист прав людини88 право на повагу до приватного і 

сімейного життя захищається статтею 8, у пункті 1 якої зазначено: «Кожен має право на повагу 
особистого і сімейного життя, його житла та кореспонденції». Друга частина цієї статті визна-
чає межі встановлених нею гарантій. Незважаючи на стисле формулювання наведеної норми, 
вона має досить широкий спектр застосування і постійно еволюціонує. Мікеле Де Сальвіа у 
роботі «Прецеденти Європейського суду з прав людини», зокрема, зазначає: «У дійсності, бі-
льше ніж інша норма стаття 8 підходить для еволюційного тлумачення…»89. Виходячи з такої 

                                            
86 CASE OF SHAHRAM SOBHANI v. SWEDEN, Application no. 32999/96. 10 July 1998. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-4324 
87 CASE OF VO v. FRANCE, Application no. 53924/00. 8 July 2004. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61887__ 
88 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнарод-

ний документ від 04.11.1950. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97. 
89 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы су-

дебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
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особливості цієї норми, важко стисло окреслити межі її застосування. Європейський суд ок-
ремо розглядає питання правомірності втручання в особисте життя людини, сімейне життя, 
повагу до кореспонденції, житла. Ця норма, зокрема охоплює такі аспекти, як повага до осо-
бистого життя – фізичного і морального, повага до самобутності людини, з огляду на особисті 
риси або приналежність до певної соціальної чи етнічної групи. Поняття приватність включає 
також і сексуальне життя, наявність медичного діагнозу, екологічне оточення тощо. Стаття 8 
Європейської конвенції захищає персональні дані, особисту інформацію від небажаного зби-
рання, поширення та використання. У цьому сенсі цікаво, що доволі часто питання збирання 
та поширення інформації про особу розглядається разом зі свободою вираження поглядів. 
Принципи свободи вираження поглядів дозволяють обмежувати право на приватне та сімейне 
життя, зокрема, якщо це стосується публічних осіб, політиків, державних діячів. Поняття сімей-
ного життя стосується контактів між родичами: батьками, дітьми, бабусями і дідусями тощо. 
Європейський суд прирівнює зв’язок між батьками і дітьми не залежно від того, в шлюбі була 
народжена дитина чи ні. Також суд не розглядає відсутність сумісного проживання як необ-
хідну умову для сімейного життя батьків та малолітніх дітей. У своїй практиці він вдається до 
висновку, що стосунки між подружжям, які виникли в результаті законного шлюбу, мають роз-
глядатись як «сімейне життя». Існують справи пов’язані з усиновленням і опікою та багато ін-
ших. 

Практика Європейського суду щодо України не надто велика і різнобічна. Можливо тому, 
що для нашої держави з її пострадянською системою права поняття приватності є дещо но-
вим. Однак за цією самою причиною ті справи, які розглядались щодо України, мають велике 
значення для нас, оскільки змушують змінювати законодавство і практику відповідно до між-
народних стандартів прав людини. Спробуємо подивитись на важливі аспекти права на повагу 
до приватного і сімейного життя крізь практику Європейського суду з прав людини щодо справ, 
які стосуються нашої держави. 

Метою закріплення права на повагу до приватного і сімейного життя в якості юридичної 
норми є захист особи від свавільного втручання з боку державних органів у особисту сферу і 
сімейне життя. Проте це не означає тільки пасивне невтручання. Держава має так звані «по-
зитивні обов’язки». Гарантія права на приватне і сімейне життя включає необхідність конк-
ретних дій з боку державних органів. Так, наприклад, у справі «Савіни проти України»90, Єв-

ропейський суд вказує на те, що «…держава не виконала свого обов’язку поважати сімейне 
життя, не використавши ефективність інших альтернативних заходів, ніж роз’єднання батьків 
і дітей». У цій справі предметом неправомірного втручання стало сімейне життя з огляду на 
те, що члени родини: батьки і діти, брати і сестри – були, як визнав Європейський суд, 
неправомірно роз’єднані за рішенням державних органів. Державні органи забрали 4-х 

дітей у багатодітної сім’ї, де батьки були незрячими, і розмістили їх у різних інтернатних закла-
дах, мотивуючи це поганими умовами, в яких проживали діти. Проте держава не довела, як 
вказано вище, що державні органи зробили все необхідне, аби уникнути роз’єднання батьків і 
дітей. Більше того, брати і сестри були роз’єднані одне з одним, оскільки їх помістили у різні 
заклади. Жодним чином під час розгляду питання на національному рівні не було враховано 
думку самих дітей. Вони не були заслухані у національних судах, хоча старшому з дітей на той 
час виповнилось вже 13 років. 

Незаконний психіатричний огляд і постановка діагнозу можуть бути втручанням у осо-
бисте життя. У справі «Федоров і Федорова проти України»91 Європейський суд, зокрема, 

встановив порушення статті 8 Європейської конвенції стосовно заявника через те, що спосіб, 
у який його було піддано психіатричному огляду, не відповідав закону.  

Один із заявників, В. Г. Федоров, у червні 2000 року мав конфлікт і бійку з сусідами за що, 
врешті-решт, у 2005 році отримав покарання у вигляді умовного позбавлення волі. У червні 
2001 року за заявою сусідки до сім’ї Федорових приїхав лікар-психіатр районної лікарні і провів 
короткотривалу бесіду з В. Г. Федоровим, на підставі якої в подальшому було діагностовано 

                                            
Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 
с. 

90 CASE OF SAVINY v. UKRAINE, Application no. 39948/06. 18 December 2008. http://hu-
doc.echr.coe.int/sites/eng/ 

pages/search.aspx?i=001-90360 
91 CASE OF FYODOROV AND FYODOROVA v. UKRAINE, Application no. 39229/03. 7 July 2011. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105478 
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його психічний розлад. Федоров звернувся до Суду. Суд першої інстанції встановив, що пси-
хічний огляд і встановлення діагнозу були незаконними. Проте далі апеляційний суд відмінив 
рішення суду першої інстанції, а касаційний – залишив у силі рішення апеляційного суду. У 
березні 2003 року Федорова із застосуванням сили було госпіталізовано до психіатричної лі-
карні, яку він залишив наступного дня як такий, що не потребує стаціонарного лікування. 

Рішення у цій справі вказує також на те, що будь-яке обмеження права на особисте 
життя може мати місце виключно у випадках, коли таке втручання передбачене зако-
ном.  

У справі «Дубецька та інші проти України»92 Європейський суд встановив порушення 
права на приватне і сімейне життя у зв’язку з відсутністю адекватних дій з боку держави в 
рішенні екологічних проблем. Одинадцять заявників представляли дві великі сім’ї, які меш-

кають у сільській місцевості Львівської області. Вони побудували свої будинки у 1933 та 1959 
роках, а згодом недалеко від їх помешкань почали працювати шахта та вугільно-збагачува-
льна фабрика. Сім’ї постійно скаржились до органів державної влади на шкоду, спричинену 
їхньому здоров’ю та житлу внаслідок екологічного забруднення. Вони обґрунтовували свої зве-
рнення результатами численних досліджень. Державні органи погоджувались з наявністю шкі-
дливого впливу і приймали рішення про переселення сімей із забрудненої території. Проте 
жодне з таких рішень виконане не було. Розглядаючи справу, Європейський суд, посилаючись 
на прецедентну практику, зокрема відзначив, що положення Конвенції «…не гарантують ок-
ремо право на охорону навколишнього середовища…». Однак скарга про порушення статті 8 
Конвенції є обґрунтованою, коли «…екологічна загроза досягає настільки серйозного рівня, 
що призводить до значного погіршення можливості заявника користуватись своїм домашнім, 
приватним або сімейним життям…». 

Декілька скарг щодо України стосувались такого вияву приватного та сімейного життя, як 
кореспонденція. Заявники у цих справах – засуджені особи, які перебувають у виправних 

колоніях. Вони скаржились передусім на жорстоке поводження. Але серед іншого, право на 
приватне і сімейне життя було також предметом їхніх звернень. Так, у справі «Алієв проти 
України»93 суд розглянув скарги на значні обмеження в отриманні посилок і бандеролей, лис-

туванні з рідними. Законодавство встановлює подібні обмеження для осіб, які перебувають у 
місцях позбавлення волі, що може бути правомірним обмеженням. Проте у наведеній справі 
Європейський суд звернув увагу на те, що, крім існування закону та його доступності, він по-
винен бути «…передбачуваний стосовно змісту й характеру оскаржуваних заходів». Закон на-
томість був такий, що «…заявник не міг знати напевно, чи застосовуються до нього обмеження 
(…) щодо кількості посилок і бандеролей, які ув’язненим було дозволено отримувати від роди-
чів». Було встановлено порушення статті 8 Конвенції лише у той період, коли ситуація для 
заявника була не передбачуваною у цьому сенсі. 

Практика Європейського суду щодо України має приклади визнання порушення права на 
приватне і сімейне життя і в ситуації, коли втручання в особисте життя відбулось у резуль-
таті звільнення з посади. У справі «Волков проти України»94 заявником був суддя Верхов-
ного Суду України, якого звільнили з посади. Посилаючись на свою попередню практику, суд 
відзначив, що особисте життя «включає в себе право людини встановлювати та розвивати 
стосунки з іншими людськими істотами, зокрема, стосунки професійного та ділового харак-
теру». Визнається, що обмеження доступу до професії здійснює вплив на «особисте життя». 
Європейський суд у цій справі дійшов висновку, що «втручання у право заявника на повагу до 
його приватного життя було неправомірним: втручання було несумісним з національним зако-
нодавством, та крім того, відповідні положення національного права не задовольняли вимог 
передбачуваності та гарантій відповідного захисту від свавілля». Тому суд визначив, що пору-
шення статті 8 у цій справі мало місце. 

                                            
92 CASE OF DUBETSKA AND OTHERS v. UKRAINE, Application no. 30499/03. 10 February 2011. 

http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-103273 
93 CASE OF ALIEV v. UKRAINE, Application no. 41220/98. 29 April 2003. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ 
search.aspx?i=001-61063 
94 CASE OF OLEKSANDR VOLKOV v. UKRAINE, Application no. 21722/11. 9 January 2013. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115871 
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Порушення статті 8 Європейської конвенції було визнано у справі «Хант проти України»95 
у зв’язку з тим, що справу про позбавлення заявника батьківських прав було розглянуто 
судом без його участі через заборону заявнику протягом п’яти років приїздити в Укра-
їну. Заявник проживає у м. Ризі (Латвія). Був одружений з пані М., громадянкою України. Вони 

проживали в Україні. Згодом – розлучились. Подружжя мало одну спільну дитину, і одну ди-
тину заявник усиновив. Пані М. домоглась від державних органів України, щоб п. Ханту було 
заборонено 5 років в’їжджати в країну, посилаючись на те, що приїхавши до Франції, де її син 
перебував на канікулах з нянею, він погрожував забрати сина, і на те, що перебуваючи у по-
передньому шлюбі, п. Хант наніс тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Під час розг-
ляду в судах України це рішення залишилося без змін. 

В одній із останніх справ «Гримковська проти України»96 стосовно права на приватне та 

сімейне життя Європейський суд визнав порушення статті 8 Європейської конвенції у зв’язку з 
тим, що у 1998 році біля будинку, де вона мешкала, було дозволено проїзд вантажного тран-
спорту. Це фактично зробило вулицю, на якій стоять житлові будинки, частиною автомагіст-
ралі міжнародного значення. В результаті місцеві жителі потерпали від надмірного шуму, віб-
рації, пилу. На дорозі, що не була розрахована на таке навантаження, з’явилися вибоїни. Са-
нстанція, під час дослідження екологічної ситуації на цій вулиці, встановила, що впродовж го-
дини там пройшло майже 130 автомобілів. Половина з них забруднювали середовище вище 
норми. Зокрема вміст міді та свинцю перевищував граничні показники у 23 та 7,5 разів відпо-
відно. Європейський суд у своєму рішенні встановив, що кумулятивний ефект шуму, вібра-
ції, забруднення повітря й ґрунту мав негативний вплив на родинне життя заявниці. Ор-

гани влади, у свою чергу, не провели необхідних досліджень перед наданням можливості ру-
хатись по вулиці вантажному транспорту, а національні суди відхилили позов Гримковської, 
не надавши їй можливості обстояти свою позицію. 

 

Заборона дискримінації 
 

Слово «дискримінація» досить поширене у сучасному спілкуванні. Зазвичай це слово вико-
ристовують, характеризуючи розрізнене ставлення залежно від певної ознаки. Таке тлума-
чення абсолютно природне, якщо брати до уваги етимологію слова. Термін «дискримінація» 
має латинське походження (Discriminatio) і в буквальному розумінні означає розрізнення, ди-
ференціація. Таке розрізнення буває закріпленим у різних нормах: юридичних, релігійних, мо-
ральних і т. п. Воно може виявлятись у поведінці окремих суб’єктів. Поведінка може відпові-
дати чи не відповідати тим самим нормам. Ознакою, стосовно якої відбувається розрізнення, 
може бути будь-яка відмінність (стать, раса, національність, вік, релігійні або ідеологічні пог-
ляди, сексуальна орієнтація, стан здоров’я та інші обставини). Так виглядає картина, якщо 
використовувати термін «дискримінація» в широкому розумінні, якщо взяти до уваги максима-
льно можливі ситуації, у яких зазвичай користуються цим словом. 

З давніх часів людство замислювалось над тим, як зробити світ більш справедливим. При-
ниження одних людей іншими, разюча нерівність, ставлення до собі подібних, як до худоби, 
рабство – все це не могло не турбувати мислячу частину населення землі. І світ поступово 
змінювався. Важливим етапом у цій еволюції була епоха Просвітництва. Відома велика кіль-
кість праць вчених філософів, правників того часу, що містять справжні винаходи в гуманітар-
ній сфері, якими ми успішно користуємося й зараз.  

Такі винаходи того часу стали ґрунтом для побудови сучасних демократій. Чого варті тео-
ретичне обґрунтування розподілу державної влади на Функціональні гілки Шарлем Луї Мон-
теск’є, теорія суспільного договору Жан-Жака Руссо і т. п. Досягненням того часу була й поява 
документів, що вперше піднімали до рангу юридичних норм природні права людини – те, чим 
людина володіє лише в силу своєї людської природи. Ту епоху характеризує розвиток саме 
ідей свободи і рівності. Все більше викристалізовувалось розуміння рівності в людській гідно-
сті, в правах, рівності перед законом.  

Саме ідея рівності в правах, протиправність не обґрунтованої нічим диференціації, стала 

                                            
95 CASE OF HUNT v. UKRAINE, Application no. 31111/04. 7 December 2006. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78410 
96 CASE OF GRIMKOVSKAYA v. UKRAINE, Application no. 38182/03. 21 July 2011. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/ eng/pages/search.aspx?i=001-105746__ 
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основою для появи принципів свободи від дискримінації, заборони дискримінації, як одного з 
центральних принципів сучасної концепції прав людини. 

Заборона дискримінації нині – це категорія, що належить до сучасної концепції прав людини 
і є юридичною нормою, покликаною захищати індивідуума від будь-якої спроби влади обме-
жити в правах без раціонального на те обґрунтування. Свобода від дискримінації випливає з 
універсальної ідеї прав людини, яка, своєю чергою, з’являється зі створенням Організації 
Об’єднаних Націй і прийняттям 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав людини. 

Свобода від дискримінації – це загальний принцип, один із відправних пунктів Загальної 
декларації прав людини97: 

Стаття 1. «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони 
наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства». 

Стаття 2. «Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декла-
рацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших пере-
конань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого стано-
вища». 

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового 
або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, 
чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеже-
ною у своєму суверенітеті». 

Подивимось, як виглядає заборона дискримінації, захист від дискримінації в основних між-
народних договорах, ратифікованих Україною. 

Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод98 проголошує: 
«Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримі-
нації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 
національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового 
стану, народження або інших обставин».  

Таким чином, з самого початку Європейська конвенція захищала від дискримінації тільки у 
тих випадках, коли мала місце дискримінація пов’язана з обмеженням у здійсненні тільки тих 
прав і свобод, що викладені у самій цій Конвенції.  

Трохи пізніше вступив у силу протокол № 1299 до Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод. Цей протокол значно розширив можливості застосування принципу забо-
рони дискримінації. З його вступом у силу «здійснення будь-якого передбаченого законом 
права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад, за ознакою 
статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи 
соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, наро-
дження або за іншою ознакою…». Тепер не тільки права та свободи, передбачені Конвенцією, 
стали предметом захисту, а й будь-які передбачені законом. 

У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права100 забороні дискримінації присвя-
чені декілька норм: 

Стаття 2: «1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується поважати і 
забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам права, 
визнані в цьому Пакті, без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового 
стану, народження чи іншої обставини (…)». 

Стаття 3 Пакту встановлює «(…) рівне для чоловіків і жінок право користування всіма гро-
мадянськими і політичними правами, передбаченими в цьому Пакті». 

                                            
97 Загальна декларація прав людини. Генеральна Асамблея ООН , 10 грудня 1948 року. (Док. ООН 

/PES/217 A). 
98 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенцію ратифіковано Законом № 

475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97). Офіційний вісник України вiд 16.04.1998–1998 р., № 13, (№ 32 від 
23.08.2006), стор. 270. 

99 Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS № 177) (Про-
токол ратифіковано Законом № 3435-IV (3435-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.29). Офіційний 
вісник України вiд 23.08.2006–2006 р., № 32, стор. 460, стаття 2376, код акту 36909/2006. 

100 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73). Прийнято 16 грудня 1966 
року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А (XXI). 
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Стаття 26: «Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації 
на рівний захист закону. В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути забо-
ронена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист 
проти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, 
політичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, наро-
дження чи інші обставини». 

Є окремі міжнародні договори, що приділяють особливу увагу забороні дискримінації, за-
звичай стосовно представників певних соціальних груп: діти, жінки, біженці, люди з інвалідні-
стю та інші групи. Особливо це стосується Організації Об’єднаних Націй, у системі якої існує 
ціла низка спеціальних Конвенцій. Кожна з цих Конвенцій має власну систему контролю і за-
хисту. 

Наприклад, Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенція про лікві-
дацію всіх форм дискримінації жінок та інші. Варто назвати й приклади документів, що захи-
щають права представників окремих груп, передусім від будь-якої дискримінації. Прикладом 
можуть бути Конвенція про права інвалідів, Конвенція про права дитини та інші. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права або Конвенція про захист прав людини 
та основоположних свобод не мають спеціальних визначень терміна «Дискримінація». Однак 
дефініції та розкриття ознак цього поняття можна знайти в документах та практиці Комітету з 
прав людини ООН та Європейського суду з прав людини. 

Так, розуміння терміна «дискримінація» можна знайти у Зауважені загального порядку № 
18(37)101, прийнятому Комітетом з прав людини ООН у 1989 році: «(…) Комітет вважає, що 
вислів «дискримінація», як він використовується у Пакті, слід розуміти як такий, що означає 
розрізнення, виключення, обмеження або перевагу, що ґрунтується на ознаках раси, ко-
льору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або 
соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини і котрий 
має на меті або наслідком знешкодження або зменшення визнання, використання або 
здійснення усіма особами, на рівних засадах усіх прав і свобод». 

Наведені норми дають уяву також мотиви дискримінації. Зокрема, перелік таких мотивів, 
вироблений на основі практики Європейського суду з прав людини, наводить Бруно Недєлек 
у статті «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 
у виданні «Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, 
український контекст»102. Автор об’єднує ці мотиви таким чином: Стать; Раса або колір шкіри; 
Мова; Релігія; Політичні та інші переконання; Національне чи соціальне походження; Належ-
ність до національної меншини; Майновий стан; Народження. Автор зазначає, що у всіх випа-
дках ознаки дискримінації не мають вичерпного характеру. З огляду на практику Європейсь-
кого суду, Комітету ООН з прав людини та інших міжнародних інституцій перелік «інших ознак» 
постійно поповнюється. Наприклад, відомим є застосування такого виразу, як «інші ознаки», 
до стану здоров’я, сексуальної орієнтації, військового звання, сімейного стану і т. п. 

Визначення – що є, а що не є дискримінацією, у якому випадку особа підпадає під захист 
Європейського суду з прав людини або Комітету з прав людини ООН , відбувається під час 
складного процесу зважування, вимірювання багатьох чинників. Так, ці міжнародні інституції 
постійно створюють правові механізми протидії дискримінації. 

Є два важливі принципи, закріплені, зокрема, у Конституції України (статті 21 та 24). Це 
принцип рівності у здійсненні основних прав і свобод і принцип рівності перед законом. 
Усі рівні перед законом. Це означає, що не можна створити різні правові системи для 
окремих груп людей. Закон однаковий для всіх. Ще до XX століття для представників різ-
них верств населення були окремі законодавчі норми, відрізнялись покарання, окремі групи 
мали більше привілеїв. Існував, наприклад, виборчий ценз і т. д. 

Проте, це лише перші з названих принципів, що характеризують заборону дискримінації. 
Зважаючи на інші характеристики, про які також тут іде мова, ці принципи не є абсолютними і 
зараз. Існують винятки й у сучасних демократіях. Так, суддя має імунітет від кримінального 

                                            
101 Прийняте Комітетом з прав людини зауваження загального порядку 13 (37). Повний текст заува-

ження див. у документі ООН HRI/GEN/1 від 4 вересня 1992 року. 
102 Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український 

контекст (Бруно Недєлек, «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод») / За ред. О. Л. Жуковської. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ », 2004. – 960 с. 
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обвинувачення. Проти нього може бути порушена кримінальна справа лише за певних умов. 
Інші посадові особи, особливо центральних органів влади, мають подібний імунітет. В Україні 
таким імунітетом користуються президент, депутати парламенту. Існування такої нерівності 
перед законом повинно бути обґрунтованим. Важливо, якими є цілі і наслідки таких засобів. 
Наприклад, існування імунітету у Судді – це одна з умов незалежності Суду. 

Заборона дискримінації передбачає рівне поводження. Державний чиновник повинен одна-
ково поводитись з кожною людиною, незалежно від відмінностей. Цей принцип є досить де-
кларативним і скоріше прагненням, оскільки вимагає певних умов поведінки чиновника. Втім 
він є дуже важливим і таким, що наголошує на нормі поведінки посадової особи. Практика, 
зокрема Європейського суду, визначає, що наявність дискримінації має місце, якщо доведено, 
«… що поводження, якому була піддана жертва, було відмінним та менш зручним, ніж 
щодо інших осіб, які перебували в подібних або аналогічних обставинах…»103. Прикла-
дом може бути справа «Зарб Адамі (Zarb Adami) проти Мальти». У цій справі заявник стве-

рджував, що він піддається дискримінаційному поводженню у зв’язку з викликами його до Суду 
для виконання обов’язків присяжного. Заявник скаржився на те, що тягар обов’язків присяж-
ного несуть переважно чоловіки, у той час, як жінки фактично звільняються від несення таких 
громадських обов’язків. Європейський суд з прав людини постановив, що у справі мало місце 
порушення статті 14 (заборона дискримінації) Конвенції. 

Разом з тим, захист від дискримінації не перешкоджає нерівному поводженню в усьому і 
завжди. Свобода від дискримінації допускає відмінне «… поводження щодо осіб, які пере-
бувають у різному становищі»104. Все залежить від конкретного випадку, від ситуації. Інколи 

людина, яка має певну відмінність, потребує особливого ставлення, щоб її рівність з іншими в 
правах була забезпечена. Так, наприклад, якщо в Суді в Україні відбувається процес, пов’яза-
ний з обвинуваченням іноземця, то виникає необхідність у наданні йому перекладача. Це на-
віть обов’язок – надати перекладача. Такого обов’язку немає, якщо подібний судовий процес 
у тому самому суді пов’язаний з обвинуваченням українця. 

Є рішення Європейського суду з прав людини, в якому заявник скаржився на однакове по-
водження з ним при вирішенні питання про призначення його на посаду бухгалтера-експерта. 
Це справа «Тлимменос проти Греції». У Греції є закон, що позбавляє деяких правопорушни-
ків можливості обіймати посади бухгалтерів-експертів. Заявник у минулому скоїв таке право-
порушення і відбув відповідне покарання. Цим правопорушенням була відмова носити війсь-
кову форму (проходити обов’язкову службу в армії), що є кримінальним злочином у Греції. 
Заявник вчинив це правопорушення через свої релігійні переконання. Європейський суд з прав 
людини у своєму рішенні сказав таке: «Право на захист від дискримінації щодо здійснення 
прав, гарантованих Конвенцією, також порушувалося, коли держави, без об’єктивного 
і розумного виправдання, застосовували до осіб однаковий підхід, ігноруючи при 
цьому те, що їхні ситуації значно різняться. 

Держави мають законний інтерес у позбавленні деяких правопорушників можливості 
обіймати посади бухгалтерів-експертів. Однак, на відміну від інших судимостей за тяжкі 
кримінальні злочини, судимість за відмову носити військову форму через релігійні чи 
філософські переконання не свідчить про безчесність чи аморальність, яка могла за-
шкодити здатності порушника виконувати названі функції. Тому позбавлення заявника 
права обійняти згадану посаду на тій підставі, що він не підходить для неї, є неправо-
мірним. За свою відмову носити військову форму заявник відбув строк покарання у 
в’язниці. Застосування до нього подальших санкцій було непропорційним. Звідси ви-
пливає, що позбавлення його права обійняти посаду бухгалтера-експерта не відпові-
дало законній меті. Не існувало жодного об’єктивного і розумного виправдання для за-
стосування до заявника такого самого підходу, як і до інших осіб, що мають судимість 
за кримінальне правопорушення. Для того, щоб забезпечити додержання статті 14, взя-

                                            
103 Доповідь «Захист від дискримінації». Доповідь, призначена для підготовки суддів і прокурорів у 

зв’язку з Європейською конвенцією про захист прав людини, була від початку підготовлена в межах 
Спільної ініціативи 2002–2004 рр. Адреса статті в інтернеті: 
www.coehelp.org/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=642 

104 Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український 
контекст (Бруно Недєлек, «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод») / За ред. О. Л. Жуковської. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ », 2004. – 960 с. 
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тої у поєднанні зі статтею 9, держава повинна передбачити відповідні винятки з пра-
вила, за яким особи, що мають судимість за кримінальний злочин, не допускаються до 
посад бухгалтерів-експертів». 

До речі, справа «Тлімменос проти Греції» є одним із прикладів так званої «опосередкова-
ної», тобто непрямої, дискримінації. Про таку дискримінацію зазвичай говорять, коли не вста-
новлюється пряме обмеження за певною ознакою, проте поводження відносно певної особи є 
менш сприятливим, ніж відносно інших осіб у подібних обставинах.  

Європейський суд надає державам певні межі самостійної оцінки, що означає можливість 
держави самостійно визначитися, наскільки ситуація виправдовує відмінність у поводженні. 
Одна зі справ, де це було використано, – «Расмуссен (Rasmussen) проти Данії». Заявник 

скаржився на дискримінацію за статевою ознакою. Він не міг оскаржити в Суді своє батьківство 
дитини від дружини, з якою вони були вже розлучені, оскільки термін, коли закон встановлював 
таку можливість уже минув. У той же час його колишня дружина мала право вимагати прове-
дення тесту з метою встановлення батьківства у будь-який час. Європейський суд у цій справі 
зазначив, що бачить відмінність у підході до пана Расмуссена та його колишньої дружини сто-
совно можливості оскаржити в судовому порядку батьківство пана Расмуссена. Однак взяв до 
уваги, що держави можуть користуватися певними межами самостійної оцінки. Данія змогла 
скористатися такими «межами самостійної оцінки» завдяки відсутності «спільності» у законо-
давствах держав-учасниць Конвенції щодо аналогічних питань. Усі держави мали різне зако-
нодавство, що могло бути застосованим у подібних ситуаціях. 

Комітет ООН з прав людини і Європейській суд з прав людини мають схожі погляди на ко-
ристь так званих позитивних дій («Affirmative action» – англ.), спрямованих на виправлення 
дискримінації або нерівності. Це означає, що держава може, «(…) не порушуючи статті 14 (за-
борона дискримінації. – Авт.), ухвалювати програму, спеціально призначену для сприяння ін-
тересам груп, які перебувають у невигідному становищі (…)»105. За це виступає Комітет ООН 
з прав людини у Зауваженнях загального порядку № 18 (37) Про недискримінацію та № 23 (50) 
Про меншини. 

Європейський суд має декілька справ стосовно цього. Так, вже «…у першій своїй справі 
стосовно дискримінації, яку йому довелося розглядати (Бельгійська мовна справа (Affaire 
Linguistique Belge), п. 10). Суд визнав, що правова нерівність може виправляти нерівність фа-
ктичну (…)»106. У справі «Чепмен (Chapman) проти Сполученого Королівства», Європейський 
суд наголосив, що «(…) уразливість циган, зважаючи на те, що вони становлять меншину, 
вимагає особливої уваги до їхніх потреб та їхнього власного ладу (…)»107. У зв’язку з цим дер-
жави мають «(…) позитивний обов’язок дати циганам змогу життя за їхнім ладом»108. 

Застосування таких позитивних дій, утім, також повинно враховувати й інші чинники. Так, у 
справі Комітету ООН з прав людини «Вальдман проти Канади» «(…) було встановлено, що 
фінансування державою-учасницею релігійної освіти для однієї меншини, але не для інших 
меншин у схожій ситуації, є дискримінацією»109. 

«Свобода від дискримінації», «заборона дискримінації» є одночасно і самостійним правом 
людини, і одним із принципів, покликаним забезпечити дотримання прав людини і основопо-
ложних свобод. Свобода від дискримінації є сферою відповідальності держави. Це свобода 
кожної людини. Протидія дискримінації – це боротьба за свої права і свободи. 

 

Право на справедливий суд (право на справедливий судовий розгляд) 
 
Тривалий час права людини були лише моральними нормами, цінностями, які не захища-

лись на рівні закону. Згодом ці норми отримували статус юридичних, що зменшувало ризик їх 
ігнорування. Ставало зрозуміло, що існування закону і його дотримання не достатнє.  

                                            
105 Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український 

контекст (Бруно Недєлек, «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод») / За ред. О. Л. Жуковської. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ », 2004. – 960 с. 

106 Там само 
107 Там само 
108 Там само 
109 Прецеденті справи Комітету з прав людини – Дискримінація. Університет Міннесоти. Бібліотека з 

прав людини. Переклад неофіційний – авт. Адреса статті в інтернеті: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-discrimination.html__ 
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Закон або будь-який інший нормативний документ – це лише зовнішня форма виявів тих 
правил поведінки, яку ми називаємо «правом». Це означає, що закон має бути втіленням спра-
ведливості. Однак якими вони є, ці критерії справедливості, і якими можуть бути гарантії, що 
держава, де править більшість, буде справедливою до меншості. Дж. Ролз у праці «Теорія 
справедливості» зазначає: «закони та інститути, наскільки б вони не були ефективними та ус-
пішно влаштованими, мають бути реформовані та ліквідовані, якщо вони несправедливі». 

Про недосконалість та неможливість досконалих законів здавна міркували філософи та 
юристи. Зокрема, софіст Протагор називав закон тираном, який примушує людей чинити всу-
переч природі. Мислитель заперечував будь-яку значущість писаних законів та підкорення їм, 
оскільки люди, які ці закони встановлюють, самі їх постійно змінюють. Сократ доводив усупе-
реч софістам необхідність коритися законам держави, однак визнавав існування й неписаних, 
існуючих повсюдно законів. Філософи-стоїки визнавали існування природного закону, якому 
підкоряється все суще. Вважаючи людську особистість частиною природи із незаперечними 
законами, стоїки не визнавали повної підлеглості державі. В епоху гуманізму мислителі, зок-
рема Т. Гоббс, намагалися сформулювати ці природні незаперечні закони, за якими має існу-
вати людська особистість. Епоха Просвітництва привнесла нове розуміння співвідношення 
державного та особистого інтересів.  

Прихильники теорії суспільного договору, як-от Ж.-Ж. Руссо, А. М. Радищев та інші, пішли 
ще далі й закликали до супротиву владі, якщо вона у своїх діях злочинна. За їхнім переконан-
ням, «верховна влада» – це народ, його влада необмежена, а уряд, незалежно від форми 
правління, – «лише виконавець» доручень народу. При цьому Руссо висловлюється так: 
«Будь-яка влада від Бога. Я це визнаю, однак від нього ж і будь-яка хвороба. Чи означає це, 
що заборонено викликати лікаря?». Найсуттєвішим досягненням політичної та правової думки, 
що втілилося у Декларації незалежності США 1776 р., слід визнати у цьому контексті ідею про 
розподіл гілок державної влади та право народу на зміну будь-якої влади, якщо вона діє всу-
переч інтересам суспільства. 

Найважливішим державним інститутом, покликаним забезпечити дотримання принципу 
верховенство права, є Суд. Звичайно для цього існує закон. Проте закон не завжди справед-
ливий. Закон пишуть люди. Ситуації, з якими ми стикаємось протягом життя, зазвичай складні. 
Навряд чи можна усі випадки врегулювати правилами. Наприклад, можна встановити жорстку 
норму про те, що, висловлюючи свою думку, ми не можемо принижувати й ображати інших. 
Однак, хто і як у конкретному випадку розсудить: де свобода вираження думки, а де це пере-
ходить у відверту образу? Крім цього, суспільство постійно розвивається, тож виникають нові 
виклики, які може не враховувати закон, який прийнятий набагато раніше. Судова система 
разом із законодавчою та виконавчою владою є однією із гілок цієї влади. Таку систему колись 
теоретично обґрунтував Шарль Луї Монтеск’є, щоб уникнути узурпації сили, яку представляє 
державна влада, в одних руках. Суд – своєрідний арбітр. Він покликаний незалежно і без при-
страстей встановити справедливість у ситуації конфлікту. 

Авторитет правосуддя є важливою складовою демократії. Іноді суд – остання інстанція для 
людини, аби домогтися справедливості. Яскравим у цьому сенсі є вислів Махатми Ганді на 
знаменитому судовому процесі 11 березня 1922 року, пов’язаному з ініційованою ним акцією 
громадянської непокори. Не погоджуючись слідувати несправедливому закону, він визнає 
себе винним перед судом у написанні бунтарських статей і проголошує: «Принцип відмови від 
насильства передбачає добровільне прийняття покарання за протиставлення себе злу. Таким 
чином, у цій справі я маю вітати і з радістю прийняти суворе покарання, яке може бути накла-
дене на мене за те, що по закону є навмисним злочином та, на мою думку, найвищим обов’яз-
ком громадянина». 

Втім, авторитет правосуддя не виникає одразу з появою суду і за своєю природою не непо-
рушний. Падіння авторитету правосуддя – крах для демократії. Якщо правосуддя стає вибір-
ковим, якщо суд перестає бути незалежним, якщо не забезпечено рівності у судовому процесі 
для його сторін (позивач – відповідач або обвинувач – обвинувачуваний), якщо рішення суду 
не виконуються тривалий час, тоді важко говорити про авторитет правосуддя. Отже, для нас 
важливо, щоб держава гарантувала не просто наявність судової системи та можливість звер-
нутися до суду. Потрібні гарантії права на справедливий судовий розгляд. А це вже означає 
гарантії відповідності самого суду як державного органу та судового процесу чітким принци-
пам, що складають поняття справедливого судового розгляду. 
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Зокрема, такі принципи визначає Європейська конвенція прав людини: 
 
1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 

строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір 

щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість 

будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення про-

голошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені до зали засідань 

протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського 

порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають 

інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що ви-

знана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду 

може зашкодити інтересам правосуддя. 

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається не-

винуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. 

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше 

такі права: 

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і 

причини обвинувачення, висунутого проти нього; 

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного 

на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 

захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси пра-

восуддя; 

d) допитувати свідків обвинувачення або щоб їх допитали, а також вимагати виклику й 

допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – одер-

жувати безоплатну допомогу перекладача. 

Значущість права на справедливий судовий розгляд важко переоцінити. Суд – це інститу-
ція, де ми можемо захистити наші права і свободи, це арбітр, до якого ми звертаємось, щоб 
домогтись справедливості. Суд іноді називають однією зі «священних корів», підкреслюючи 
надзвичайну важливість непорушності авторитету правосуддя. У сучасних демократичних си-
стемах судова система складає окрему гілку влади, що забезпечує їй основу незалежності й 
неупередженості під час прийняття рішень. Отже, право на справедливий судовий розгляд 
передусім означає наявність Суду як окремого незалежного інституту. Тепер це вже перева-
жно історія, коли влада була монолітом і король або цар одночасно і приймали закони, і керу-
вали державою, і виконували функції суду. Схожу ситуацію ще можна побачити у фантастич-
них кінострічках, коли поліцейський поєднує у собі ролі і правоохоронця, і судді. Насправді це 
виклик суспільству, адже тенденція обґрунтування все більших обмежень, мотивуючи це не-
обхідністю гарантувати безпеку, все більше виявляється навіть у державах, де високо ціну-
ється рівень демократії, забезпечення й захисту прав і свобод людини. 

Право на справедливий судовий розгляд належить кожній особі. Тут не може бути 

винятків. На початку першого пункту статті 6 (Право на справедливий судовий розгляд) Євро-
пейської конвенції зазначено: «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, 
який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрун-
тованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення (…)». Приналеж-
ність цього права кожній особі – це основа. Далі йде мова про те, яким має бути Суд, щоб він 

відповідав стандартам прав людини. 
Право на справедливий судовий розгляд означає право кожної особи звернутись до Суду 

(що передбачає наявність суду як окремого незалежного державного інституту) та право кож-
ної особи скористатись судовим процесом як механізмом для обстоювання своїх прав і сво-
бод. Яким саме стандартам має відповідати Суд як інститут держави і яким саме стандартам 
має відповідати судовий процес – це питання, якими ще з історичних часів опікувались філо-
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софи та юристи. Починаючи з середини XX століття, ці стандарти закріплені в основних між-
народних документах з прав людини. На жаль, у сучасних державах судова система далеко 
не завжди відповідає цим стандартам. 

Для того, щоб постійно «повертати» держави до дотримання цих стандартів працюють 
встановлені самими державами міжнародні інституції. Так держави, які входять до Ради Єв-
ропи, домовились, що дотримання цих стандартів буде контролювати Європейський суд з 
прав людини.  

Важливо, що, коли мова йде про право на справедливий судовий розгляд, Європейський 
суд не виступає як наступна («четверта» – після першої, другої – апеляційної, третьої – каса-
ційної) судова інстанція. Він не розглядає сам зміст рішень національних судів та їх обґрунто-
ваність. Він зосереджує увагу на стандартах доступу до суду та дотриманні стандартів судо-
вого процесу, що зазначені у Європейській конвенції з прав людини. 

Практика Європейського суду з прав людини стосовно стандартів справедливого судового 
розгляду величезна. У багатьох випадках вона пов’язана з оцінкою дотримання й інших прав, 
закріплених в Європейській конвенції. Такою є специфіка статті 6 (Право на справедливий су-
довий розгляд). Адже зазвичай у суді людина намагається захистити свої права. Саме Суд 
вважається найефективнішим засобом правового захисту. У більшості випадків судова сис-
тема – остання надія для людини домогтись справедливості у захисті своїх прав. 

Напевно найпершим стандартом у контексті права на справедливий судовий розгляд є до-
ступ до суду. Не маючи такого доступу, годі й говорити про забезпечення цього права. Фак-

тично, будь-яка перешкода скористатись судовою системою – порушення права доступу до 
суду. Наприклад, у справі «Ґолдер проти Сполученого Королівства»110 засудженому було від-
мовлено в дозволі написати адвокату, що Європейським судом було визнано порушенням 
статті 6 Європейської конвенції. 

Однак право на доступ до суду може бути обмеженим. Наприклад, у деяких справах Євро-
пейський суд визнавав правомірними обмеження доступу до суду неповнолітніх, людей з пси-
хічними розладами, схильних до сутяжництва. Проте все стосується конкретної справи та її 
обставин. 

У 2013 році Європейський суд визнав за порушення відсутність у особи, позбавленої діє-
здатності, доступу до процедури поновлення дієздатності. Заявниця, Наталія Михайленко111, 
громадянка України, 1971 року народження, страждає тяжкою психічною хворобою. На звер-
нення батька її було позбавлено дієздатності. Коли ж стан її здоров’я покращився, вона звер-
нулась до суду з проханням поновити правоздатність. Це прохання було відхилено, оскільки 
відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України недієздатні особи не мають права ви-
сувати подібні заяви. Європейський суд погодився з тим, що право на доступ до суду може 
бути обмежене і що це питання, яким чином держава буде забезпечувати процедурні права 
особи, позбавленої дієздатності. Втім, Суд відзначив важливість того, щоби процедурні гара-
нтії відрізнялись залежно від характеру дій особи, з розглядом яких вона постає перед Судом. 
Наразі, Суд зауважив, що відсутність на рівні національного законодавства прямого доступу 
до суду особи, позбавленої дієздатності, суперечить загальним принципам права на європей-
ському рівні. При цьому Суд спирався на порівняльний аналіз національних систем, який вка-
зував на те, що сімнадцять із двадцяти країн на той час у національному законодавстві забез-
печували прямий доступ до суду людям, визнаним повністю недієздатними. Визнавши пору-
шення статті 6 Європейської конвенції, Суд вказав на відсутність правового перегляду питання 
про поновлення дієздатності заявниці, що серйозно вплинуло на багато аспектів її життя, і що 
це не було виправдано законними цілями, які обґрунтовували б обмеження доступу заявниці 
до суду. 

Право на справедливий судовий розгляд охоплює ще досить широкий список стандартів.  
Наведемо окремі з них: 
 
 Право на публічний розгляд справи. 

                                            
110 CASE OF GOLDER v. THE UNITED KINGDOM, Application no. 4451/70. 21 February 1975. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57496 
111 CASE OF MIKHAYLENKO v. UKRAINE, Application no. 18389/03. 15 May 2008. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/ 
pages/search.aspx?i=001-86283 
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 Розгляд справи вродовж розумного112 строку. 

 Незалежність та безпристрасність суду. 

 Наявність спеціальних судових органів. 

 Суд створений на основі закону. 

 Право на доступ до правосуддя. 

 Присутність на слуханнях. 

 Право не надавати невигідні для себе свідчення. 

 Рівність сторін і право на змагальність судового розгляду. 

 Право на отримання вмотивованого судового рішення. 

 Особливе правосуддя стосовно неповнолітніх. 

 Презумпція невинуватості. 

 Право на захист та правову допомогу. 

 Право на негайне і докладне повідомлення в обвинуваченні. 

 Достатні час та можливості для підготовки свого захисту. 

 Право на виклик та допит свідків. 

 Право на допомогу перекладача. 

Кожен із цих стандартів варто розкривати окремо. Ми на завершення розглянемо одну зі 
справ проти України, опрацьовану Європейським судом з прав людини. 

У справі «Жовнер проти України»113  Європейський суд визнав порушення права на спра-
ведливий судовий розгляд з огляду на тривале невиконання рішення національних судів (по-
рушення стандарту «розгляд справи впродовж розумного строку»). На момент звернення 

до Європейського суду заявниця працювала вчителем. Державний заклад освіти заборгував 
їй заробітну плату й надбавки за вислугу років, передбачені законодавством України. Суди в 
Україні прийняли рішення на користь заявниці. Проте судове рішення не виконувалось. Євро-
пейський суд взявши, зокрема, до уваги «факт того, що відтермінування виконання не визна-
чало жодного строку, заявниця не мала жодної гарантії виконання рішення на свою користь у 
найближчому майбутньому», визнав порушення статті 6 (право на справедливий судовий ро-
згляд). Подібних справ від вчителів було декілька. Після цих рішень було прийнято закон Ук-
раїни «про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачений статтею 57 Закону Укра-
їни "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчаль-
них закладів». 

 

Свобода від жорстокого й такого, що принижує людську гідність, поводження 
(Заборона катування) 

 
Гідність – джерело всіх прав і свобод людини. У статті 28 Конституції України зазначено: 

«Кожен має право на повагу до його гідності...». Ця стаття містить також і заборону найгірших 
форм приниження гідності людини: «...Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна лю-
дина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам». 

Заборону катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, по-
водження і покарання містять Європейська конвенція про захист прав і основоположних сво-
бод людини (стаття 3), Загальна декларація прав людини (стаття 5) та Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права (стаття 7). 

Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини: «Нікого не може бути піддано катуванню 
або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню»114. 

Свобода від поганого та такого, що принижує гідність, поводження і покарання є одним із 

                                            
112 * Тут «розумний» означає «обґрунтований», без навмисного затягування. 
113 AFFAIRE ZHOVNER c. UKRAINE, Requête no. 56848/00. 29 juin 2004. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ 
search.aspx?i=001-66417 
114 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнарод-

ний документ від 04.11.1950. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004 
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небагатьох прав людини, які мають абсолютний характер. Тобто немає жодної підстави, не 
може бути жодного виправдання дій або бездіяльності державних органів, які б обумовлювали 
катування і жорстоке поводження.  

Навіть у виняткових обставинах, таких, як боротьба з тероризмом, боротьба з організова-
ною злочинністю, викрадення людей, катування нелюдське та таке, що принижує гідність, по-
водження і покарання не може бути виправданим. У Європейській конвенції є стаття 15, яка 
також дає підстави для обмеження прав людини в умовах надзвичайного стану, війни, коли є 
загроза життю. Проте, і «це положення не може слугувати підставою для будь-якого відступу 
(…) від положень статті 3». 

Залежно від рівня жорстокості поганого поводження, Конвенція виокремлює три 
типи дій: 

 
a) катування, 

b) нелюдське поводження, 

c) таке, що принижує гідність, поводження або покарання. 

Порушення статті 3 Конвенції складає не будь-яке погане поводження. Для того, щоб воно 
підпало під сферу дії цієї статті визначається, так званий, «мінімальний рівень жорстокості».  

 
Він залежить від усіх обставин конкретної ситуації, включаючи: 
 
 тривалість; 

 фізичні і психологічні наслідки; 

 стать, вік і стан здоров’я постраждалої особи; 

 форму та методи застосування. 

Зазвичай, Суд у винесенні рішення, крім визначення – чи було порушено статтю 3 Європей-
ської конвенції, визначає також кваліфікацію поганого поводження. Чи було це катуванням, чи 
нелюдським поводженням, чи таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням. 

 
Різниця між катуванням та іншими формами поганого поводження залежить від: 
 

a) мети насилля, 

b) інтенсивності та жорстокості насилля. 

Катування визначається як насильство, що використовується з метою отримання визнання, 
покарання або залякування. «(…) термін "катування" означає будь-яку дію, якою будь-якій 
особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отри-
мати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона 
або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або 
третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду, коли 
такий біль або страждання заподіюються державними посадовими особами чи іншими осо-
бами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди 
(…)», – так визначає термін «катування» Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюд-
ських або таких, що принижують гідність, поводження і покарання115. На Конвенцію ООН проти 
катувань часто посилається Європейський суд з прав людини, визначаючи дії жорстоким по-
водженням чи катуванням. Так, у рішенні у справі «Тесленко проти України»116 Європейський 

суд зазначає: «Окрім тяжкості поводження, враховується елемент навмисності катувань, від-
повідно до Конвенції ООН проти катувань (…)». Заявник, підозрюваний у кримінальній справі, 
скаржився на катування з боку працівників міліції. Заявника змушували стояти протягом три-
валого часу з широко розставленими ногами, намагались вставити палицю в його анус та на-
дягали на його голову поліетиленовий пакет, що не дозволяв йому дихати. У гаражі відділення 

                                            
115 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводженняті покарання. Резолюція 39/46 ГА ООН , прийнята 10 грудня 1984 року: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085 

116 CASE OF TESLENKO v. UKRAINE, Application no. 55528/08. 20 March 2012 http://hu-
doc.echr.coe.int/sites/eng/ pages/search.aspx?i=001-108189. 
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міліції його змушували роздягнутись догола, прикували наручниками до радіатора та обли-
вали холодною водою із шланга автомийки, поки він не втратив свідомість. Факти жорстокого 
поводження з метою отримання свідчень були встановлені і було визнано наявність катувань 
стосовно заявника. 

У своєму рішенні Європейський суд посилався на власні рішення у прецедентних справах, 
зокрема, у справі «Селмуні проти Франції»117, зазначаючи, що суворі стандарти у сфері прав 
людини та основоположних свобод відповідно та невідворотно вимагають більшої твердості в 
оцінці порушень фундаментальних цінностей демократичного суспільства. «(…) акти фізич-
ного, а також психологічного насильства, що мають особливо серйозний і жорстокий характер 
та можуть викликати "жорсткий" біль і страждання, рівнозначні катуванням», – зазначено у 
рішенні у справі «Селмуні проти Франції». Цією фразою Суд звертав увагу й на те, що класи-
фікація з його боку стосовно катувань може змінитись у майбутньому, оскільки Конвенція є 
«живим інструментом, що має тлумачитись з урахуванням існуючих на цей час умов (…)». 

Як уже зазначалось, порушенням статті 3 Європейської конвенції буде й нелюдське та таке, 
що принижує гідність, поводження. Європейський суд лише формально відрізняє таке пово-
дження від катувань, оскільки ця різниця залежить лише від мети поганого поводження, інте-
нсивності та жорстокості заподіяних страждань. Визначаючи «інтенсивність та жорсто-
кість», суд бере до уваги такі фактори: 

 
 тривалість, 

 фізичні та психологічні наслідки, 

 стать, вік та стан здоров’я постраждалої особи, 

 форми та методи застосування. 

Нелюдське поводження, зокрема, було визнано Європейським судом у справі «Федоров і 
Федорова проти України»118 у ситуації, коли під час примусової госпіталізації до психіатричної 
лікарні заявнику було зламано щелепу. Працівники міліції стверджували, що заявник сам собі 
заподіяв тілесні ушкодження, вдарившись головою об машину швидкої допомоги, коли опира-
вся працівникам міліції, які намагались посадити його в автомобіль. Натомість, Європейський 
суд зазначив, що «незалежно від того, спричинив (…) заявник тілесні ушкодження сам собі, 
внаслідок ударів об різні предмети (…), чи вони були нанесені співробітниками міліції (…), 
Уряд не зміг довести, що ці пошкодження могли бути отримані внаслідок застосування сили, 
доречної у даних обставинах». 

Один із прикладів кваліфікації Європейським судом такого, що принижує гідність, пово-
дження є справа «А. проти Сполученого Королівства»119. Нібито «важкого» дев’ятирічного пі-
длітка декілька разів вдарив палкою вітчим, що спричинило тілесні ушкодження та страж-
дання. Англійське законодавство на той час визнавало так зване «розумне покарання». Тому 
чоловіка, який застосував силу, було спочатку засуджено, але потім виправдано. Європейсь-
кий суд, оскарживши поняття англійського законодавства «помірне тілесне покарання», виніс 
рішення, що це тілесне покарання було актом такого, що принижує гідність, поводження. Після 
цього та ще кількох рішень Європейського суду тілесні покарання були заборонені у законо-
давстві Сполученого Королівства. 

 

Заборона рабства і примусової праці 
 
Заборона рабства і примусової праці – одне з «абсолютних прав». Це означає, що жо-

дні обставини і цілі не можуть виправдовувати рабство. Проте існують деякі винятки. Вони 
базуються на ідеях загального інтересу, соціальної солідарності та нормування. Отже, для 
того, щоб визначити ситуацію, пов’язану з порушенням цього права, важливо мати факти, які 
дають чітке уявлення про те, що людина була присилувана до примусової або обов’язкової 

                                            
117 CASE OF SELMOUNI v. FRANCE, Application no. 25803/94. 28 July 1999. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58287 
118 CASE OF FYODOROV AND FYODOROVA v. UKRAINE, Application no. 39229/03. 7 October 2011. 

http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105478 
119 CASE OF A. v. THE UNITED KINGDOM. Application no. 100/1997/884/1096. 23 September 1998. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58232__ 
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праці. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод120 проголо-
шує: «(…) Ніхто не може бути присилуваний до примусової або обов’язкової праці». Подібна 
норма існує й у Міжнародному пакті ООН про громадянські і політичні права. У практиці Євро-
пейського суду з прав людини під поняттям «примусова праця» мається на увазі фізичний чи 
психічний примус. «Обов’язковість», звичайно, не означає заборону накладати юридичні 
обов’язки на договірній основі. Йдеться про примусову обов’язковість, коли праця має викону-
ватись особою під загрозою покарання і коли на це була відсутня добровільна згода особи. 

Так, у справі «Ван дер Мусселе проти Бельгії»121 адвокат-стажер скаржився на те, що, 

працюючи по деяких справах за призначенням, він не отримав винагороди. Європейський суд 
з прав людини зауважив, що «оскільки був відсутнім фізичний та психічний примус, вони (пос-
луги, що надавав адвокат. – Авт.) не можуть розглядатись як примусові». Крім того, цей ад-

вокат виконував свої функції у якості «звичайних громадянських обов’язків», а обов’язкове 
безкоштовне виконання адвокатських послуг залишало заявнику досить часу для оплачуваної 
роботи. 

У Європейській конвенції з прав людини названі декілька обставин, за яких роботу не можна 
вважати «примусовою і обов’язковою працею». Серед них: 

 

 
 будь-яка робота, яку зазвичай має виконувати особа, що перебуває в ув’язненні або 

умовно звільнена від ув’язнення; 

 будь-яка служба військового характеру, а в тих країнах, де правомірною визнається 

відмова від військової служби на ґрунті переконань, служба, призначена замість 

обов’язкової військової служби; 

 будь-яка служба, обов’язкова у випадку надзвичайного стану або лиха, що загрожує 

життю або добробуту населення; 

 будь-яка робота або служба, що є частиною звичайних громадянських обов’язків. 

 
Вимоги у справах проти України, де заявники вказували на порушення заборони рабства та 

примусової праці, були відхилені Європейським судом з прав людини. Зазвичай вони стосува-
лись невиплат заробітної плати. Суд не побачив у них втручання у свободу від примусової 
праці, оскільки робота здійснювалась на добровільних засадах. У більшості подібних випадків 
було визнано порушення права на справедливий суд у зв’язку з тим, що рішення українських 
судів щодо необхідності погашення заборгованості підприємств перед працівниками по заро-
бітній платі тривалий час не виконувались. 

Порушення стандартів заборони примусової праці було визнано у справі «C. N. Проти Спо-
лученого Королівства»122. Заявниця, громадянка Уганди, стверджувала, що прибула до Спо-

лученого Королівства по фальшивому паспорту, рятуючись від сексуального насильства в Уга-
нді. У Сполученому Королівстві її документи конфіскували й змусили безкоштовно доглядати 
за людиною похилого віку, яка страждала хворобою Паркінсона. Вона постійно чергувала. Її 
тримали в ізоляції й погрожували насильством та висилкою. Порушення статті 4 (заборона 
рабства та примусової праці) Європейської конвенції було визнано у зв’язку з неефективністю 
розслідування скарг заявниці про побутове рабство, оскільки було відсутнє спеціальне зако-
нодавство, що передбачало б кримінальну відповідальність за таке поводження. 

Декілька справ, які розглядав Європейський суд, де заявники скаржились на те, що до них 
було застосовано примусову працю, стосувались виправних робіт, що вимагались від ув’язне-
них. У справі «Де Вільде (De Wilde), Оомс (Ooms) та Версип (Versyp) проти Бельгії»123 

                                            
120 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнарод-

ний документ від 04.11.1950. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97. 
121 CASE OF VAN DER MUSSELE v. BELGIUM, Application no. 8919/80. 23 November 1983. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57591 
122 CASE OF C. N. v. THE UNITED KINGDOM, Application no. 4239/08. 13 November 2012. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114518 
123 CASES OF DE WILDE, OOMS AND VERSYP («VAGRANCY») v. BELGIUM (MERITS), Application no. 

2832/66; 2835/66;2899/66. 18 June 1971. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
57606__ 
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заявників визнали волоцюгами й помістили до спеціального центру для волоцюг, де змусили 
працювати за невеликі кошти. Вони скаржились, що змушені працювати за смішну суму під 
загрозою дисциплінарних санкцій. Суд вирішив, що порушення статті 4 (заборона рабства і 
примусової праці) не було, оскільки робота в центрах для волоцюг не виходила за припустимі 
Конвенцією рамки, маючи спрямованість на реабілітацію волоцюг та маючи аналоги у деяких 
інших державах-членах Ради Європи. 

Справа «Карлхайнс Шмідт проти Німеччини» цікава тим, що Європейський суд визнав 

факт дискримінації у тому, що в одній із земель Німеччини нести обов’язкову пожежну повин-
ність мають лише чоловіки, на відміну від жінок, які таку повинність (обов’язкова пожежна слу-
жба або внески на рахунок утримання пожежної команди. – Авт.) нести не зобов’язані. У той 

же час в інших землях таку саму повинність жінки несуть на рівні з чоловіками. 
 

Свобода пересування 
 

Свобода вільно пересуватись, жити в будь-якому куточку держави, перебувати за кордо-
ном, на власний розсуд обирати місце проживання є важливою складовою свободи кожної 
людини. 

 Стаття 33 Конституції України декларує: «Кожному, хто на законних підставах перебуває 
на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, 
право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються 
законом (…)». 

У Європейській конвенції про захист прав і основоположних свобод124 це право закріплено 
статтею 2, протоколу № 4. Право на свободу пересування та місце проживання гарантують 
також стаття 12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права125, стаття 13 Загальної 
декларації прав людини126. Стаття 13 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
захищає іноземців на випадок депортації (виселення з країни). 

У практиці Європейського суду з прав людини досить часто розглядається правомірність 
обмеження свободи пересування стосовно осіб, які підозрюються у скоєні правопорушення і в 
якості запобіжного заходу не були поміщені під варту, але не могли залишати свого місця про-
живання. Наприклад, у справі «Іванов проти України»127 заявник скаржився на тривале об-

меження його свободи пересування в результаті рішення про невиїзд. У 1995 році він посва-
рився з сусідами. Сварка призвела до бійки. Стосовно заявника було порушено кримінальну 
справу за заподіяння шкоди середньої тяжкості, а у 1996 році йому було пред’явлено звинува-
чення у злісному хуліганстві. Слідство тривало до 2006 року і весь цей час (за оцінкою Суду 
приблизно десять років і чотири місяці) заявник не міг залишати місця свого проживання. Єв-
ропейський суд погодився з тим, що державні органи діяли відповідно до закону і пересліду-
вали правомірну мету для забезпечення здійснення кримінального переслідування. Проте, 
враховуючи, що звинувачення стосовно заявника було зняте ще у 2000 році за терміном дав-
ності і те, що накладене обмеження було тривалим, Суд визнав, що таке втручання у свободу 
пересування було не пропорційним його меті і, відповідно, місце мало порушення статті 2 про-
токолу № 4 (Свобода пересування). 

Одну з найбільш уразливих груп, стосовно яких потенційно може бути порушено право на 
свободу пересування, становлять іноземці, що перебувають на території іншої держави. Се-
ред них біженці, для яких повернення до своєї країни може складати велику загрозу переслі-
дування за ознакою раси, релігії, національності, приналежністю до певної соціальної групи чи 
прихильність до певної політичної думки. До такої групи ризику потрапляють шукачі притулку, 
які виїхали зі своєї країни, сподіваючись на захист в іншій державі, іммігранти, які переїхали 

                                            
124 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенцію ратифіковано Законом 

№ 475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97). Офіційний вісник України вiд 16.04.1998–1998 р., № 13, (№ 32 
від 23.08.2006), стор. 270. 

125 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73). Прийнято 16 грудня 1966 
року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А (XXI). 

126 Загальна декларація прав людини. Генеральна Асамблея ООН , 10 грудня 1948 року. (Док. ООН 
/PES/217 A). 

127 CASE OF IVANOV v. UKRAINE, Application no. 15007/02. 7 December 2006. http://hu-
doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78375 
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до іншої держави, намагаючись тут залишитись і будувати своє подальше життя. Доля пред-
ставників усіх цих груп великою мірою залежить від уряду держави, в якій вони перебувають, 
і тому свобода їх пересування і вільного вибору місця проживання під потенційною загрозою. 

У Європейському суді розглядалась справа «Джаксибергенов проти України»128. Заявник, 

Анвар Джаксибергенов, громадянин Казахстана, проживав у Києві. Стосовно нього у Казах-
стані було заведено кримінальну справу за розкрадання, у складі організованої групи, фінан-
сових коштів у особливо великих розмірах. Казахська влада вимагала його екстрадиції з Укра-
їни.  

Заявник звернувся до Європейського суду з прав людини, користуючись можливістю термі-
нових заходів, що передбачені статтею 39 Регламенту Суду, з проханням зупинити екстради-
цію, посилаючись на те, що у Казахстані йому погрожують катування і відверта відмова у пра-
восудді. Це прохання було задоволене Європейським судом, і уряд України призупинив екст-
радицію. Разом з цим, враховуючи запит на екстрадицію, Генеральна прокуратура України 
тимчасово заборонила Анвару Джаксибергенову виїзд з території держави. Звертаючись до 
Європейського суду по суті справи, заявник стверджував, що йому загрожують катування і ві-
дмова у правосудді у випадку його екстрадиції. Він також оскаржував заборону залишати те-
риторію держави, посилаючись на статтю 2 протоколу № 4 (свобода пересування). Європей-
ський суд визнав порушення свободи пересування у той час, як за його рішенням свобода від 
катувань і право на справедливий суд не були порушені, оскільки заявник не зміг це довести. 
Обґрунтовуючи своє рішення, Європейський суд звернув увагу на проблему відсутності чітких 
законодавчих норм, що дозволяли б у такому випадку українській владі прийняти рішення про 
заборону виїзду з території держави. 

Існують випадки, коли свобода пересування надмірно обмежується державними органами 
у ситуації наявності в особи боргів по кредитах або боргів, що були визнані судом. У справі 
«Ґочев проти Болгарії»129 Європейський суд визнав порушення свободи пересування у ви-

гляді заборони виїзду за кордон особі, яка була боржником перед приватними компаніями. 
Своє рішення Європейський суд обґрунтував тим, що заявник був підданий автоматичній за-
бороні залишати країну, без можливості пояснити причини своєї заборгованості і на невизна-
чений термін. У 2011 році130 Верховний суд України визнав, що заборона боржникам по креди-
тах тимчасово виїжджати за кордон не відповідає Конституції України. Верховний суд відмінив 
рішення районного та апеляційного судів за позовом одного із комерційних банків, що встано-
влювали такі неправомірні обмеження щодо трьох осіб, які були боржниками по кредиту. 

Питання дотримання свободи пересування актуальне для багатьох ситуацій. Наприклад, 
коли держава у різні способи намагається відстежувати інформацію щодо виїзду з країни і 
в’їзду або переміщення територією країни, коли є перешкоди в отриманні освіти за кордоном, 
возз’єднанні з сім’єю і т. п. 

 

Свобода думки, совісті та релігії 
 
Свобода думки, совісті і релігії в силу своєї природи є дуже своєрідною. Здатність мислити 

– одна з особливостей людини. Чи можна зупинити людину в цьому? Це частина її внутріш-
нього світу, який вона може й не відкривати. Навряд чи зараз можна стверджувати про потен-
ційні можливості втручання у процес мислення індивідуума.  

З огляду на таку «внутрішню» якість деякі правники, враховуючи, що загалом це право, як і 
багато інших, може підлягати обмеженням, кажуть про, до певної міри, його абсолютний хара-
ктер. «Ніхто не може бути примушений мислити, сповідувати які-небудь переконання чи релі-
гію»131, – кажуть вони.  

Проте, з розвитком науки і технологій багато що дивного сьогодні, може стати реальністю 
через деякий час. Маючи суто внутрішній аспект, цій свободі характерні також зовнішні прояви. 

                                            
128 CASE OF DZHAKSYBERGENOV v. UKRAINE, Application no. 12343/10. 10 February 2011. http://hu-
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Вони пов’язані зі сповіданням певної релігії або ідеології, необхідністю відправлення певного 
культу, у багатьох випадках, відправлення культутразом з іншими і т. п.  

Здійснення свободи релігії може піддаватись обмеженням з боку держави. Але, якщо таке 
обмеження передбачене законом, має на меті захист інших важливих цінностей. У будь-якому 
разі, обмеження свободи віросповідання може здійснюватись лише, якщо це необхідно в де-
мократичному суспільстві і якщо не має інших способів для захисту таких цінностей, як гро-
мадська безпека, публічний порядок, здоров’я, мораль, права і свободи інших осіб. 

 
У Європейській конвенції з прав людини132 цій свободі присвячена стаття 9: 
 

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати 

свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання 

під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних 

обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно. 

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що 

встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадсь-

кої безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і 

свобод інших осіб. 

Говорячи про особливість цієї норми, правник Мікеле Де Сальвіа133 зазначає: «Входячи в 
якості складової частини до поняття "приватне життя", що захищається статтею 8, аналізована 
норма гарантує права, пов’язані з тим, що можна назвати "глибиною душі" індивіда, невідчут-
ною областю його свідомості і переконань». У практиці Європейського суду з прав людини 
стаття 9 часто поєднується зі статтями 10 (Свобода вираження поглядів), 11 (Свобода мирних 
зборів та асоціацій) та статтею 2 Протоколу № 1 (Право на освіту134) Європейської конвенції. 

У своїй практиці Європейський суд з прав людини неодноразово звертає увагу на те, що 
свобода думки, совісті і релігії є однією з основ «демократичного суспільства». Виносячи рі-
шення у багатьох справах, він наголошує, що невід’ємною складовою демократичного суспі-
льства є плюралізм думок, «завойований дорогою ціною протягом століть», – як, наприклад, 
зазначено у справі «Серіф проти Греції»135. 

Після смерті у 1985 році одного з Муфтієв Фракії Президент Греції призначив нового. Проте 
два депутати парламенту організували вибори, на яких виграв Серіф. Після опротестування 
Прокурором виборів і обвинувачення Серіфа у незаконному виконанні функцій Муфтія і в тому, 
що він прилюдно носив одяг священика, його було засуджено до 8 місяців ув’язнення. 

Європейський суд віддав перевагу демократичним цінностям, погоджуючись, що релігійна 
свобода може бути обмежена заради громадського порядку, проте звертаючи увагу, що Серіф 
поводився лише як лідер релігійної громади, котра сама визнала його таким. Важливим аспе-
ктом статті 9 Європейської конвенції є те, що здійснення цього права можливе «спільно з ін-
шими». Тому правами передбаченими статтею 9 Конвенції можуть володіти «релігійні гро-
мади». У справі «Свято-Михайлівська Парафія проти України»136 Європейський суд зок-

рема визначив, що релігійна громада може бути заявником і претендувати на статус жертви 
порушень. 

Які саме і чи всі переконання захищає Європейський суд з прав людини? У своїй практиці 
Європейський суд з прав людини розглядав справи щодо різних релігійних систем. Серед них 

                                            
132 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнарод-

ний документ від 04.11.1950. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97. 
133 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы су-

дебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 
с. 

134 У розумінні права батьків забезпечувати освіту і навчання відповідно до їхніх релігійних і світогля-
дних переконань. 

135 CASE OF SERIF v. GREECE, Application no. 38178/9. 14 December 1999. http://hu-
doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58518 

136 CASE OF SVYATO-MYKHAYLIVSKA PARAFIYA v. UKRAINE, Application no. 77703/01. 14 June 
2007. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81067 
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усі світові релігії, Cвідомості Крішни, свідки Єгови, Центр Божественного світла, Саєнтологічна 
церква, Друідизм. Але не тільки релігійні переконання входять до сфери застосування статті 
9 Європейської конвенції. У рішенні у справі «Коккінакіс проти Греції»137 зазначено, що «цей 

принцип також є цінним положенням для атеїстів, агностиків, скептиків і просто небайдужих до 
цієї проблеми». 

У своїй практиці Європейський суд також захищав такі переконання, як пацифізм, суворе 
вегетаріанство, атеїзм. В одному зі своїх останніх рішень («Якобскі проти Польщі»)138 він 

висловив твердження, що ув’язнений вегетаріанець не повинен бути змушений до споживання 
м’ясних продуктів. Заявник сповідує буддизм і є послідовником Махаяни, що вимагає утриму-
ватись від споживання м’яса. Його неодноразові листи до тюремної адміністрації не дали ре-
зультатів. Ув’язнений не міг відмовлятися від їжі, тому що адміністрація розглядала це як по-
чаток голодовки і застосовувала щодо нього дисциплінарні санкції. Не допомогли листи, спря-
мовані керівництву буддійської місії в Польщі. Ув’язнений поскаржився прокурору щодо над-
мірного втручання у його релігійні переконання. Клопотання було відхилено. Справа дійшла 
до Європейського суду з прав людини. 

Однак не всі переконання Європейський суд розглядає як предмет захисту свободи думки, 
совісті і релігії. Так у справі «Прітті проти Сполученого Королівства»139 суд зазначив, що 

«…не всі думки чи погляди являють собою переконання, які захищені пунктом 1 статті 9. Ви-
моги заявниці не становлять будь-якої форми сповідування релігії чи переконання в богослу-
жінні, ученні, виконанні на практиці та дотриманні релігійних норм, як це зазначено в другому 
реченні першого пункту. Термін "practice" (виконання на практиці) не означає будь-яку дію, до 
якої спонукала або на яку впливає релігійна віра чи переконання». 

Громадянка Сполученого Королівства Діана Прітті була важкохворою і помирала від хво-
роби, яка вражає м’язи і є невиліковною. Хвороба була у занедбаній стадії, все тіло хворої 
було паралізоване, очікувана тривалість життя була дуже незначна. Проте інтелект заявниці і 
спроможність приймати рішення не постраждали. З огляду на те, що на останній стадії ця хво-
роба завдавала страждань і приниження, заявниця бажала особисто проконтролювати, як і 
коли вона помре і позбутися цього страждання і приниження. Відповідно до тогочасного анг-
лійського законодавства, якщо вчинення самогубства не вважалось злочином, то допомога 
іншої особи в цьому є дією, що підлягає кримінальному покаранню. Пані Прітті бажала дістати 
таку допомогу від свого чоловіка і гарантії, що він буде звільнений від судового пересліду-
вання. На це вона отримала відмову й оскарження цієї відмови були безуспішними. 

Європейський суд з прав людини не побачив порушення свободи совісті та віросповідання 
у цій справі: «Тією мірою, якою погляди заявниці відбивають її прихильність до принципу осо-
бистої автономії, ця претензія є перефразованою скаргою, порушеною з посиланням на 
статтю 8. Суд дійшов висновку, що порушення статті 9 допущено не було». 

Свобода думки, совісті і релігії означає не тільки вільно сповідувати релігію індивідуально 
або разом з іншими, а й свободу розповсюджувати свої погляди у спосіб, що не перешкоджає 
іншим реалізувати свої права. 

У вже згадуваній справі «Коккінас проти Греції» головне питання, яке мав вирішити у цій 

справі Європейський суд, полягало в тому, чи вирок (4 місяці позбавлення волі) пану Коккінас, 
який є свідком Єгови і був обвинувачений у прозелітизмі140, порушення його права на свободу 
думки, совісті і релігії. 

2 березня 1986 року в будинку подружжя Кіріаккі, які сповідують православ’я, поліція заа-
рештувала свідків Єгови пана і пані Коккінас, що вступили в дискусію з паном і пані Кіріаккі, 
ймовірно намагаючись завербувати їх до своєї віри. Пан Кіріаккі викликав поліцію. Після цього 
пан і пані Коккінас були обвинувачені у прозелітизмі, що є кримінальним правопорушенням, 
відповідно до законодавства Греції. В результаті судових тяжб було винесено виправдуваль-
ний вирок стосовно пані Коккінас, а щодо її чоловіка вирок було залишено в силі. 

Європейський суд з прав людини зробив висновок, що визнання пана Коккінас винуватим 

                                            
137 CASE OF KOKKINAKIS v. GREECE, Application no. 14307/88. 25 May 1993. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57827 
138 CASE OF JAKÓBSKI v. POLAND, Application no. 18429/06. 7 December 2010. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102121 
139 CASE OF PRETTY v. THE UNITED KINGDOM, Application no. 2346/02. 29 April 2002. http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60448 
140 Дії з вербування в інше вірування 
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не було викликано нагальною суспільною необхідністю і що була порушена його свобода со-
вісті і релігії. 

Однак не всі дії щодо розповсюдження своїх поглядів захищає стаття 9 Європейської кон-
венції. Так у справі «Ларіссіс та інші проти Греції»141 у рішенні зазначено, що ця стаття «…не 

захищає прозелітизм, який не викликає довіри, такий як діяльність, що передбачає матеріальні 
або соціальні переваги, або здійснення, що зловживає тиском у цілях отримання згоди приєд-
натись до церкви». Заявники були військовими офіцерами і належали до Церкви П’ятдесятни-
ків. Люди, щодо яких вони застосовували практику євангелізації, були їхніми підлеглими. Єв-
ропейський суд підкреслив, що «… ієрархічні структури, що є однією із особливості збройних 
сил, надають особливого відтінку усім аспектам відносин між військовослужбовцями, усклад-
нюючи для підлеглого відсіч старшому за званням або ухилення від зав’язаної останнім бе-
сіди». Враховуючи також те, що застосовані владою заходи щодо заявників «…не були виклю-
чно суворими (заявників було засуджено на 5 та 13 місяців, але замінено штрафом і можливі-
стю не відбувати покарання у разі, якщо протягом 3-х років ними не будуть здійснені нові зло-
чини) і носили скоріше превентивний характер, аніж каральний…», Суд не погодився, що було 
порушено свободу думки, совісті і релігії. 

Стандарти релігійної свободи не означає залишення поза критикою тих, хто виражає свої 
релігійні погляди і переконання. У справі «Інститут Отто-Премінгер проти Австрії»142 проти ке-
рівника асоціації було заведено кримінальну справу за те, що вона намагалась влаштувати 
покази доступних широкій публіці фільмів Вернера Шрьотера «Любовний собор» і розмістила 
оголошення в інформаційному бюлетені, що був розісланий 2700 членам асоціації і містив 
елементи критики і висміювання Християнської церкви. В той же час суд зазначив, що «спо-
соби критики або заперечення релігійних вчень та переконань можуть мати наслідком відпові-
дальність держави, якщо вона не забезпечує спокійного користування правом, гарантованим 
статтею 9, усім, хто дотримується цих вчень і переконань». 

Свобода думки, совісті і релігії не заперечує можливості державного контролю за релігій-
ними рухами. «Суд визнає, що держави мають право перевіряти, чи не здійснює певний рух 
або асоціація під виглядом досягнення власних релігійних цілей шкідливу для населення дія-
льність», зазначено у рішенні у справі «Маноуссакіс та інші проти Греції»143. Однак не може 
бути явного домінування однієї релігії. Так у цій справі Суд визнав порушення релігійної сво-
боди, оскільки владою Греції була на рівні законодавства закріплена вимога до всіх релігійних 
організацій погоджувати свою діяльність з панівною у країні православною церквою. 

Українські правозахисники зазначають144, що наша держава «вигідно вирізняється з-поміж 
країн пострадянського простору, забезпечуючи базовий рівень релігійної свободи». Однак 
«…за відсутності чітких правових гарантій релігійної свободи ситуація залишається хисткою 
та непередбачуваною й значно залежить від державної політики». 

  

                                            
141 CASE OF LARISSIS AND OTHERS v. GREECE, Application no. 140/1996/759/958–960. 24 February 

1998. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58139 
142 CASE OF OTTO-PREMINGER-INSTITUT v. AUSTRIA, Application no. 13470/87. 20 September 1994. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57897 
143 CASE OF MANOUSSAKIS AND OTHERS v. GREECE, Application no. 18748/91. 26 September 1996. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58071#{%22itemid%22:[%22001-

58071%22]} 
144 Права людини в Україні 2012. Доповіді правозахисних організацій: 

http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.4.1.9__ 
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1948: ВСЕЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Завдання, до виконання якого 
повинні прагнути всі народи і 

всі держави … 

«Всі права людини універса-
льні, неподільні, взаємозале-
жні і взаємопов'язані ...  
Хоча значення національної і 
регіональної специфіки і різ-
них історичних, культурних і 
релігійних особливостей не-
обхідно мати на увазі, дер-
жави, незалежно від їх політи-
чних, економічних і культур-
них систем, несуть обов'язок 
заохочувати і захищати усі 
права людини і основні сво-
боди». 

1993: ВІДЕНСЬКА  
ДЕКЛАРАЦІЯ І ПРОГРАМА  

ДІЙ 

 «Кожна людина має право, ін-

дивідуально і спільно з ін-

шими, заохочувати і прагнути 

захищати і здійснювати 

права людини і основні сво-

боди на національному і між-

народному рівнях». 

 «Кожна держава несе осно-

вну відповідальність і обов'я-

зок захищати, заохочувати і 

здійснювати всі права лю-

дини та основні свободи». 

1998: ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВО ТА 
ОБОВ'ЯЗКИОКРЕМИХ ОСІБ, ГРУП І 

ОРГАНІВ СУСПІЛЬСТВА ЗАОХОЧУ-
ВАТИ І ЗАХИЩАТИ ЗАГАЛЬНО-

ВИЗНАНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ОС-

НОВНІ СВОБОДИ 

 
 
 

 
Матеріали презентації. 
Володимир Щербов 
Місія Організації Об’єднаних Націй в Україні 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мета ООН - здійснювати міжнародне співробітництво в заохоченні та розвитку поваги до 

прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії ... (стаття 1 
Статуту ООН). 

ООН сприяє  загальній повазі і дотриманню прав людини і основних свобод для всіх, неза-
лежно від раси, статі, мови і релігії ...  (стаття 55 Статуту ООН). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договір Контролюючий орган 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права (+2 протоколу) 

Комітет з прав людини 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і куль-
турні права (+1 протокол) 

Комітет з економічних, соціальних і 
культурних прав 

Конвенція про права дитини (+3 протокол) Комітет з прав дитини 

Конвенція проти катувань (+1 протокол) Комітет проти тортур 

Загальний огляд міжнародних механізмів захисту прав людини:  

система ООН  
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ВЕРХОВНИЙ КОМІСАР ООН З ПРАВ  
ЛЮДИНИ - Зейді Раад АЛЬ ХУСЕЙН 

Головна посадова особа, 
відповідальна за координа-
цію всієї діяльності в обла-
сті прав людини в рамках 
ООН. Головним завданням 
Верховного комісара є 
сприяння максимально пов-
ному здійсненню всіх прав 
людини шляхом втілення в 
життя відповідних рішень, 
прийнятих керівними ор-
ганами ООН. Призначення 
на посаду Верховного комі-
сара здійснюється Генера-
льною Асамблеєю ООН. 

Членами Ради є 47 держав, які обираються 
більшістю голосів членів Генеральної Асам-
блеї в ході прямого таємного голосування 
окремо по кожній кандидатурі. Члени Ради 
обираються на три роки і не можуть бути пе-
реобрані відразу після двох наступних один 
за одним строків. 

2006: РАДА ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Конвенція про ліквідацію дискримінації щодо жінок 
(+1 протокол) 

Комітет з ліквідації дискримінації 
щодо жінок 

Конвенція про ліквідацію расової дискримінації 
Комітет з ліквідації расової дискримі-
нації 

Конвенція про права інвалідів (+1 протокол) Комітет з прав інвалідів 

Конвенція про права всіх трудящих-мігрантів і чле-
нів їх сімей 

Комітет з прав всіх трудящих-мігран-
тів і членів їх сімей 

Конвенція про захист усіх осіб від насильницьких 
зникнень 

Комітет з насильницьких зникнень 

 
Договірні органи з прав людини 
 
Основні функції: 
 

 Розгляд періодичних доповідей. 

 Розгляд індивідуальних скарг. 

 Зауваження загального порядку. 

 Розгляд міждержавних скарг. 

 

Недавні зміни в роботі: 
 

 Посилення контролю за виконанням рекомендацій. 

 Більш структуроване розгляд періодичних доповідей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спеціальні доповідачі: тематичні і країнові 

 
Це незалежні експерти, які мають визнану компетенцію в області прав людини. Підзвітні Раді 
ООН з прав людини, а не окремим державам. Чи не отримують грошової винагороди за свою 
роботу. Їх регулярно переобирають. 

 
Основні функції: 
 

 займатися розглядом ситуації з правами людини в окремих країнах або ок-

ремої проблемною темою; 

 представляти доповіді Раді з прав людини; 
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 ефективно реагувати на інформацію про порушення прав людини. 

 

Недавні зміни: 

 
 Кодекс поведінки спеціальних процедур. 

 Колективні дії щодо тієї чи іншої ситуації. 

 Залучення до процесу періодичного огляду. 

Деякі тематичні мандати: 
 

 Право на свободу думок і їх вільне вираження. 

 Довільні затримання. 

 Насильницькі або недобровільні зникнення. 

 Катування. 

 Насильство щодо жінок. 

 Меншини. 

 Положення правозахисників. 

 Свобода релігії і переконань. 

 Незалежність суддів і адвокатів. 

 Торгівля людьми, особливо жінками і дітьми. 

 Внутрішньо переміщені особи. 

 Права людини і тероризм. 

Спеціальні процедури ООН з прав людини і Україна 
 

 Постійне запрошення всім спецдоповідача і робочим групам відвідати Україну (з 

2006 року). 

 Відвідали Україну з візитами: спецдоповідача з торгівлі людьми, по негативному 

впливу токсичних відходів; зі свободи думки і висловлювання; робочі групи з безпід-

ставних затримань; з прав меншин (2014 року); по внутрішньо переміщеним особам 

(2014 року); і по найманцям (2016). 

 Підкомітет з недопущення катувань (2011). 

Універсальний періодичний огляд 
 
Новий механізм контролю за виконанням державами-членами ООН своїх міжнародних зо-

бов'язань в галузі прав людини, до яких відносяться: Статут ООН, Загальна декларація прав 
людини, договори про права людини, учасником яких є держава, добровільні заяви і зобов'я-
зання держав в області прав людини, а також інші міжнародно-правові інструменти в області 
прав людини. УПО покликаний доповнювати, а не дублювати роботу договірних органів з прав 
людини. Раз на чотири роки через нього проходить кожна держава - член ООН.  

 
Огляд проводиться на підставі трьох документів, які повинні бути доступні не менш 
ніж за шість тижнів до проведення огляду: 

 

 національної доповіді держави-учасника (до 20 сторінок); передбачається, що така 

доповідь готується в рамках процесу широких консультацій на національному рівні з 

усіма зацікавленими, включаючи громадянське суспільство; 

 зведення інформації ООН, підготовленого УВКПЛ (до 10 сторінок); 

 резюме документів, наданих зацікавленими сторонами (до 10 сторінок), головним чи-

ном - організаціями громадянського суспільства. 

На виході: а) доповідь Робочої групи, що містить рекомендації країні, і б) доповнення до нього - 
відповідь країни про те, які рекомендації вона вважає прийнятними, а які – ні 

. 
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Перший раунд огляду: 2008 

 
19 держав зробили 44 рекомендації (З них 10 передбачали конкретні дії). Україна прийняла 

38 рекомендацій. 

 
Другий раунд огляду діє до: 2012 

 
54 держави зробили 147 рекомендацій(з них 49 передбачають конкретні дії). Україна 

прийняла 115 рекомендацій. 
Третій раунд: поки не визначений (швидше за все 2017) 

 
 

Можливості використання системи ООН з прав людини організаціями грома-
дянського суспільства 

 
Головні:  
 

 Системна робота щодо приведення законодавства і правозастосовчої практики у 

відповідність до стандартів ООН і рекомендаціями УПО, договірних органів і спеці-

альних процедур; системне інформування ООН про ситуацію з правами людини в 

Україні у рамках УПО і періодичних доповідей. 

 Інформування та залучення Моніторингової місії ООН з прав людини. 

 Індивідуальні заяви в договірні органи. 

 Робота зі спеціальними процедурами - звернення за строковими випадків (напри-

клад, випадки тортур). 

 Представництво ООН в Україні - технічна допомога. 

 
Що таке «катування»? 
 

Будь-яка дія, якою будь-якій особі навмисне заподіюється сильний біль або стра-
ждання, фізичне чи моральне, щоб: 

 
 отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, 

 покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрю-

ється, а також 

 залякати або примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується 

на дискримінації будь-якого характеру,коли такий біль або страждання заподіюються 

державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні 

особи, чи з їх підбурювання, чи з їх відома чи мовчазної згоди. 

 

Обов'язки держави: 

 

 вживати ефективні законодавчі, адміністративні, судові та інші заходи для недопу-

щення актів катувань; 

 чи не висилати, повертати чи видавати будь-яку особу іншій державі, якщо є серйо-

зні підстави вважати, що йому може загрожувати там застосування катувань; 

 забезпечувати, щоб всі акти тортур розглядалися відповідно до його кримінальним 

законодавством; 

 забезпечувати, щоб навчальні матеріали та інформації щодо заборони катувань по-

вною мірою включалися до програм підготовки персоналу правозастосовних органів, 

цивільного чи військового, медичного персоналу, державних посадових осіб та інших 

осіб, які можуть мати відношення до утримання під вартою і допитів осіб, підданих 

будь формі арешту, затримання або тюремного ув'язнення, або поводження з ними; 
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Загальний огляд міжнародних механізмів захисту прав людини: 

регіональна європейська система 

 забезпечувати, щоб компетентні органи проводили швидке і неупереджене розслі-

дування, коли є достатні підстави вважати, що катування було застосоване; 

 забезпечувати будь-якій особі, яка стверджує, що воно було піддано тортурам, право 

на пред'явлення скарги компетентним властям і на швидке і неупереджене розгляд 

ними такої скарги; 

 забезпечувати в своїй правовій системі, щоб жертва катувань отримувала відшкоду-

вання і мала підкріплене правовою санкцією право на справедливу й адекватну ком-

пенсацію, включаючи засоби для якомога повнішої реабілітації; 

 забезпечувати, щоб будь-яка заява, яке, як встановлено, була зроблена під торту-

рами, не використовувалося як доказ в ході будь-якого судового розгляду, за винят-

ком випадків, коли вона використовується проти особи, яка обвинувачується у вчи-

ненні катувань, як доказ того, що ця заява була зроблено. 
 

 

 

 

 
 

Матеріали презентації. 
Володимир Яворський 
Українська Гельсінська спілка з прав людини 

орія 
Історія 

 
5 травня 1949 року - десять країн: Бельгія, Данія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Норвегія, Сполучене Королівство, Франція і Швеція підписують Лондонський договір, відпо-
відно до якого створюється Рада Європи. 

 

Цілі Ради Європи 
 
Основною метою, яку переслідує Рада Європи, є перетворення континенту в єдиний демо-

кратичний і правовий простір, де поважаються фундаментальні цінності: права людини, демо-
кратія і верховенство права. 

 
Структура Ради Європи 
 

Органи в складі РЄ 
Генеральний Секретаріат і 
зовнішні представництва 

 
Часткові угоди 

 

 
 Комітет міністрів. 

 Генеральний секретар. 

 Парламентська 

Асамблея. 

 Європейський суд з прав лю-

дини. 

 Конгрес місцевих і 

регіональної влади. 

 Комісар з прав людини 

 Конференція МНПО. 

 
Секретаріат і Дирекції: 
 

 Генеральна дирекція з прав лю-

дини і верховенства права. 

 Генеральна дирекція з демократії 

(освіта, культура і спадщина, мо-

лодь і спорт; соціальна згуртова-

ність). 

 Бюро генерального директора по 

програмам. 

 Дирекція зовнішніх зв'язків. 

 Дирекція з юридичних питань і 

міжнародного публічного права. 

 Бюро договорів. 

 
 Європейська аудіовізуа-

льна я обсерваторія. 
 Європейська комісія за 

демократію через право 
(Венеціанська комісія). 

 Група держав проти кору-
пції (ГРЕКО) і ін. 
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Цілі РЄ: права людини 
 

 Захист прав людини: Європейський суд з прав людини і система виконання 

його рішень; Європейський комітет з питань запобігання катуванням (ЄКПТ); 

Цільовий фонд "Права людини". 

 Просування прав людини: Комісар з прав людини; боротьба з торгівлею 

людьми: ГРЕТА; гендерна рівність і боротьба з домашнім насильством; расизм 

і нетерпимість: ЄКРН; окремі програми з прав дітей, ромів, мігрантів, націона-

льних меншин. 

 Забезпечення соціальних прав: Європейська соціальна хартія, Європейсь-

кий кодекс соціального забезпечення, охорону здоров'я; наркоманія і незакон-

ний оборот наркотиків: Група Помпіду; Європейський директорат з якості лікар-

ських засобів та охорони здоров'я (ЕДКЛС) – Фармакопея. 

Цілі РЄ: демократія 
 

 Демократичне врядування: ПАРЄ; Конгрес місцевих і регіональних влад; уч-

асть громадянського суспільства; місцеве управління; політика в галузі освіти; 
політика в галузі культури; молодіжна політика. 

 Сталий демократичне суспільство: Освіта, спрямована на виховання демо-

кратичної громадянськості; культурне різноманіття та міжкультурний діалог; 
Бернська конвенція про збереження дикої флори і фауни та природних сере-
довищ існування в Європі; стратегія в області соціальної згуртованості; спорт 
та етика. 
 

Цілі РЄ: верховенство права 
 

 Правосуддя: Комісія з ефективності правосуддя (CEPEJ); Консультативна 

рада європейських суддів (CCJE); Консультативна рада європейських прокуро-
рів (CCPE); поліція; пенітенціарні установи. 

 Загальні стандарти і заходи політики: Венеціанська комісія; Європейський 

комітет з проблем злочинності (ЄКПТ); захист персональних даних; міждержа-
вне співробітництво з питань кримінального правосуддя; Європейський комітет 
із правового співробітництва (CDCJ); Комітет юрисконсультів (CAHDI). 

 Загрози верховенству права: корупція; тероризм; кіберзлочинність; відми-

вання грошей; фальсифіковані медикаменти. 

 
Окремі механізми: Комісар з прав людини 
 
Незалежний орган РЄ, який не володіє судовими функціями і не розглядає індивідуальні 

звернення. Мандат: просування прав людини. 

 
 Функції: моніторинг порушень і сприяння у виконанні зобов'язань перед РЄ; 

підтримка освіти в сфері прав людини; підтримка національних інституцій з 
прав людини; збір і поширення інформації про тенденції в сфері прав людини 
в регіоні. 

 Активність: візити в країни, діалог з неурядовими організаціями та владою, 

доповіді по країнах і тематичні доповіді, поширення заяв і звернень. 

 
Окремі механізми: Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
 
Група експертів у різних областях по одному делегату від країни. ЄКПТ не є органом розс-

лідування. Комітет є позасудовий механізм. 
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Активності: 

 
 Візити: ЄКПТ відвідує місця позбавлення волі для ознайомлення з умовами ут-

римання та поводження осіб, позбавлених волі. 
 Доповіді: Після відвідин ЄКПТ робить доповідь, яка направляється відповідній 

країні. Вона включає в себе висновки і рекомендації ЄКПТ, коментарі та запити 
інформації. Комітет також направляє країні запит на докладну відповідь на по-
рушені у доповіді питання. 

 

Окремі механізми: Європейська комісія проти расизму та нетолерантності 
 
Орган РЄ, що складається з незалежних експертів, який займається моніторингом проблем 

расизму, дискримінації, ксенофобії, антисемітизму та нетолерантності. 

 
 
Основні функції: 
 
 Підготовка періодичних (кожні 5 років) доповідей по країнам (огляд законодавства, 

практики і рекомендації). 

 Підготовка загальних рекомендацій по темам. 

 Підготовка тематичних доповідей. 

 Поширення інформації. 

 
Окремі механізми: Європейська соціальна хартія (ЕСХ) 
 
 Прийнята в 1961 і переглянута в 1996 році. Діє з 1999 року. 

 Гарантує соціальні та економічні права: право на житло, освіту, охорону здоров'я, 

працю, юридичний і соціальний захист, свободу пересування і недискримінацію. 

 Європейський комітет соціальних прав контролює виконання ЕСХ. Щороку держави по-

дають звіт про дотримання ЕСХ. Комітет щороку публікує свої «Ув'язнення» про дотри-

мання ЄСХ. 

 Додатковий протокол передбачає процедуру подачі колективної скарги, яку можуть по-

давати НУО та профспілки. 

 
Окремі механізми: Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 

 
 Міжнародний судовий орган, який розглядає скарги на порушення прав і свобод, пе-

редбачених Конвенцією про захист прав людини і основних свобод (1950), 

http://www.echr.coe.int/ECHR. 

 ЄСПЛ складається з 47 суддів, які обираються ПАРЄ на 9 років. 

 Скарги можуть подавати фізичні і юридичні особи, а також держави. 

 Скарга розглядається одним суддею, трьома суддями або в складі палати суду (7 

осіб). У виняткових випадках, справи розглядає Велика палата з 17 суддів. 

 Рішення ЄСПЛ є обов'язковим і за його виконанням стежить Комітет Міністрів РЄ. 

 
Критерії обмеження прав і свобод 
 
 Чи є втручання в право? 

 Чи здійснено втручання "відповідно до закону» (критерії якості та доступності)? 

 Чи переслідувало втручання легітимну мету? 

 Чи було втручання необхідним у демократичному суспільстві («необхідний» - «невід-

кладна суспільна потреба»; пропорційність)? 
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Обмеження прав людини – критерії правомірності 
 
 

Ганна Янова 
магістр права Лундського університету (Швеція) 

 
Відповідно до статті 19 Європейської конвенції з прав людини створено Європейський суд 

з прав людини, що розглядає індивідуальні чи міждержавні заяви та виносить рішення стосо-
вно порушень прав, гарантованих Конвенцією. Суд складається з 47 суддів, обраних Парла-
ментською Асамблеєю на 9 років. Заяви, подані до Європейського суду, розглядаються одним, 
трьома або в складі палати з 7 суддів. В окремих випадках справи може розглядати Велика 
палата з 17 суддів. Рішення Суду є обов’язковими для країн, щодо яких винесені, та сприяють 
змінам в законодавстві та адміністративній практиці у багатьох сферах. Щодо України, то від-
повідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Європейську конвенцію 
з прав людини та практику Суду як джерело права. 

Щодо прийнятності заяв, то потрібно зважати на такі умови: скарга має бути подана проти 
держави-учасниці Європейської конвенції; скарга має стосуватися права, що захищається 
Конвенцією; порушення має відбутися після того, як держава ратифікувала Конвенцію; заяв-
ник має вичерпати всі національні засоби юридичного захисту; заява подається протягом 6 
місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні; заявник є жерт-
вою порушення і зазнав суттєвої шкоди. Суд розглядає справу разом з представниками сторін 
і, у разі необхідності, проводить розслідування145. Зверніть увагу, що процедура дружнього 
врегулювання спору, передбачена статтею 39 Європейської конвенції, можлива на будь-якій 
стадії провадження. 

Конвенція передбачає, що держави-учасниці гарантують кожному, хто перебуває під їхньою 
юрисдикцією, права і свободи, визначені в Конвенції. Варто зауважити, що ці права і свободи 
не є абсолютними, тобто держава може втручатися в їх здійснення відповідно до визначених 
умов. До абсолютних прав, які не можна порушувати за будь-яких умов, належать лише забо-
рона катування та заборона рабства і примусової праці (стаття 2 та 3 Європейської конвенції). 

Стаття 8 Конвенції зазначає, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного 
життя, до свого житла і кореспонденції. Відповідно до частини 2 цієї статті: «Органи державної 
влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання 
здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах націо-
нальної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання завору-
шенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб». На прикладі цієї статті бачимо, що держава може втручатися в право на приватне та 
сімейне життя, але тільки якщо це відповідає закону, здійснюється у встановлених в статті 
інтересах (національна та громадська безпека чи економічний добробут країни), з визначеною 
метою (запобігання заворушенням чи злочинам, захист здоров’я чи моралі або захист прав і 
свобод інших осіб) та необхідне у демократичному суспільстві. 

Отже, «трискладовий тест» Європейського суду передбачає такі критерії правомірного об-
меження прав людини: втручання здійснено відповідно до закону, переслідувало легітимну 
мету, було необхідним у демократичному суспільстві. Важливо, що для того щоб втручання в 
право чи свободу не порушувало Конвенції, мають бути виконані всі три умови. 

 
Враховуючи практику Європейського суду, критерій «згідно з законом» передбачає, 
що: 

 
1. Будь-які обмеження, що застосовується, мають бути передбачені в національному за-

конодавстві (Сільвер та інші проти Сполученого Королівства, § 86). 

2. Закон має бути доступний для громадян (Санді Таймс проти Сполученого Королівства, 

§ 49). 

                                            
145 Cтаття 38, Європейська конвенція з прав людини 
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3. Законодавство має бути сформульованим з достатньою чіткістю, щоб надати особі мо-

жливість визначити, чи буде її поведінка суперечити закону, та якими можуть бути нас-

лідки порушень (Мелоун проти Сполученого Королівства, § 66). 

Другою умовою для втручання в право, що дозволяється Конвенцією, є те, що таке втру-
чання переслідує легітимну ціль, перелік яких зазначається в статтях Конвенції (наприклад, 
частина 2 статті 9 Конвенції). Легітимною ціллю можуть бути інтереси національної безпеки та 
територіальної цілісності (статті 8, 10, 11), інтереси громадської безпеки (статті 9, 11), інтереси 
економічного добробуту країни (стаття 8), запобігання заворушенням чи злочинам (статті 8, 
10, 11), захист публічного порядку (стаття 9), охорона здоров’я чи моралі (статті 8-11); захист 
репутації інших (стаття 10), захист прав та свобод інших (статті 8-11); підтримання авторитету 
та безсторонності суду (стаття 10). 

Нарешті, навіть якщо втручання було здійснено відповідно до закону та відповідало легіти-
мній меті, таке втручання має бути необхідним в демократичному суспільстві, а саме: має від-
повідати „нагальній суспільній потребі” (Санді Таймс проти Сполученого Королівства, § 59) та 
бути пропорційним законній меті (Гіллоу проти Сполученого Королівства, § 55). 

Важливо зауважити, що, враховуючи різні культурні та правові традиції, характерні кожній 
державі-учасниці Конвенції, досить складно визначити єдині європейські стандарти в сфері 
прав людини, особливо щодо дискусійних питань, тому державам надається певна свобода 
розсуду у виконанні ними своїх зобов’язань, передбачених в Європейській конвенції з прав 
людини. Принцип свободи розсуду дає можливість уникнути конфронтації між Судом та дер-
жавами і дозволяє балансувати суверенітет держав з їх зобов’язаннями відповідно до Євро-
пейської конвенції. Свобода розсуду держав не є необмеженою та передбачає „європейський 
нагляд” щодо застосованих заходів та їх необхідності (Хендісайд проти Сполученого Королів-
ства, § 49). Тобто, хоча законодавчі органи та національні суди можуть вирішувати, що є „не-
обхідним в демократичному суспільстві”, спираюсь на надану їм свободу розсуду, саме Суд, 
розглядаючи справу, виносить остаточне рішення беручи до уваги різні фактори (наприклад, 
чи існує європейський консенсус щодо певного питання) для того, щоб визначити чи діяла 
держава в межах свободи розсуди та, чи відповідає втручання положенням Конвенції. 

Отже, для того, щоб втручання відповідало Конвенції, воно має бути здійснено відповідно 
до закону, переслідувати легітимну мету та бути необхідним в демократичному суспільстві. 
Якщо одна з цих умов не виконується, то таке втручання буде розглядатися як порушення 
Конвенції. 

 
 

Інститут Омбудсмана в національній системі захисту прав людини 
 

 

Марина Гоменюк 

Центр інформації про права людини (Київ, Україна). 

Член Експертної ради з питань реалізації  

Національного превентивного механізму. 

Координаторка діяльності громадських моніторів НПМ 

у західних областя.х 

 

До останнього часу інститут омбудсмана, як і сам термін «омбудсман», в Україні були ві-
домі лише порівняно вузькому колу фахівців-правників. І це не дивно. Адже ця інституція ви-
никла й розвивалася на основі західноєвропейських  демократичних цінностей, що ґрунту-
ються на засадах поділу влади та верховенства права, і тому до кінця 80-х років не викликав 
особливої зацікавленості офіційної радянської правової доктрини. З посиленням процесів де-
мократизації у країнах Східної Європи на початку 90-х років зростає інтерес до нових демок-
ратичних механізмів захисту прав людини, зокрема інституту омбудсмана, його витоків та іс-
торії. 

Характерною особливістю інституції омбудсмана стало те, що її утвердження в більшості 
країн світу відбувалося в уже існуючій системі органів державної влади і тому необхідно було 
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враховувати національні, правові, культурні та інші особливості. Тому, попри єдині принципи 
концептуальної побудови цього інституту, у світі важко знайти дві такі інституції, які були б 
цілком тотожні. Але можна виділити окремі загальні риси, які об’єднують всі ці інституції під 
однією родовою назвою – омбудсман, хоча в Україні це Уповноважений Верховної Ради з прав 
людини, в Іспанії, у ПАР – захисник народу, у Польщі – речник громадянських прав, у Франції 
– посередник Французької Республіки, в Литві – контролер сейму, в Греції – захисник грома-
дян, у Молдові – парламентський адвокат, у Швеції, Фінляндії, Данії – омбудсман. 

Однією з головних функцій омбудсмана у світі є контроль за діяльністю виконавчих 
та інших органів державної влади шляхом розгляду скарг громадян на дії тих чи інших 
органів або посадових осіб, що призвели до порушення прав та свобод людини і гро-
мадянина. В цьому сенсі важливим невід’ємним правом омбудсмана є право проводити ро-
зслідування, у тому числі й за власною ініціативою, і на їх підставі вносити рекомендації щодо 
шляхів відновлення порушених прав у конкретному випадку, вносити пропозиції стосовно змін 
до законодавства або перегляду неправомірної адміністративної практики органів державної 
влади. Процедура звернення до омбудсмана максимально неформальна та гнучка, а доступ 
до нього є безплатним і відкритим для всіх громадян держави. 

Характерною особливістю є незалежність інституції, що виявляється передусім у висо-

кому статусі посади омбудсмана, яка у більшості країн закріплена Конституцією, а також в об-
ранні омбудсмана парламентом держави, що забезпечує його незалежність від усіх  гілок 
влади, включаючи законодавчу. Незалежність омбудсмана передбачає неприпустимість і 
пряму заборону втручання у його діяльність органів державної влади, політичних партій, гро-
мадських організацій, засобів масової інформації. В суспільстві омбудсман виступає своєрід-
ним арбітром між людиною та владою, тому має діяти незалежно і неупереджено. 

Внутрішній аспект незалежності омбудсмана передбачає наявність у нього достатніх фінан-
сових ресурсів для виконання своїх повноважень, а також з огляду на персоніфікованість 
інституції незалежність у здійсненні кадрової та організаційної політики. 

У зв’язку з відсутністю у омбудсмана імперативно-владних повноважень одним з головних 
засобів його впливу на прийняття необхідного рішення є гласність та поширення інформації 
про порушення прав і свобод людини у державі, передусім шляхом оприлюднення щорічної та 
спеціальних доповідей. 

Наведені характеристики у своїй сукупності відображають лише найважливіші риси інсти-
туції омбудсмана. Залежно від обсягу повноважень, сфери компетенції та інших факторів умо-
вно можна виділити кілька моделей омбудсмана в світі. 

Найбільш поширеною з них є так звана класична, або сильна, модель омбудсмана, впе-

рше запроваджена у Швеції на початку XIX ст. 
До цього часу не можна з упевненістю сказати, які саме соціально-історичні передумови 

привели до створення цієї інституції у Швеції. З одного боку, цьому сприяла притаманна шве-
дам багатовікова традиція верховенства права та поваги до індивідуальних прав людини, з 
другого – гостра боротьба за владу між шведським королем та парламентом. У результаті 
цього королівська влада була значно обмежена і парламент отримав право обирати на проти-
вагу королівському канцлеру юстиції парламентського уповноваженого для здійснення неза-
лежного контролю за адміністрацією та судами. Це дістало відображення в Конституції 
1809р., згідно з якою у правовій системі Швеції вперше була запроваджена посада омбуд-
смана юстиції (justitieombudsman). 

Характерними ознаками шведської моделі стали надзвичайно широкі повноваження та 
сфера компетенції. Так, омбудсман Швеції здійснює контроль не лише за центральними ор-
ганами влади та управління, а й за судами та місцевими органами адміністрації, а також зброй-
ними силами та навіть посадовими особами державних підприємств у тому обсязі, в якому 
вони виконують державно-владні функції. Для цього в арсеналі омбудсмана є чимало засобів 
впливу: право на необмежений доступ до протоколів та документів, у тому числі секретних; 
право законодавчої ініціативи; право ініціювати дисциплінарне провадження стосовно осіб, які 
не виконують його вимог, і навіть накладати штрафи; на правах надзвичайного прокурора ро-
зпочинати судове переслідування посадових осіб за неналежне виконання своїх обов’язків 
тощо. 

Вищезазначені характерні риси шведської моделі значною мірою сприяли успіху та пода-
льшому поширенню концепції омбудсмана в Європі і світі. 

Наступною країною, котра запровадила інститут омбудсмана у 1919р., стала Фінляндія, 
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що дуже близька до Швеції за правовою системою. Тому і модель, запроваджена у Фінляндії, 
багато в чому схожа на шведську. Тут широка сфера компетенції і повноважень, серед яких: 
право ініціювати кримінальне переслідування голів Верховного та Вищого адміністративного 
судів Фінляндії, а також за рішенням парламенту виступати державним обвинувачем інших 
вищих посадових осіб держави, зокрема членів Державної ради та канцлера юстиції. 

 

Поширення ідеї інституту омбудсмана в Європі 
 
Після другої світової війни починається активне поширення ідеї інституту омбудсмана в Єв-

ропі. Цей період характеризується значним посиленням виконавчої влади та її регламентуючої 
ролі в усіх сферах суспільного життя, що у свою чергу зумовило потребу в додаткових засобах 
контролю за діяльністю органів адміністрації. 

У 1952 р. інституція омбудсмана заснована в Норвегії. Спочатку її функції були обмежені 

лише контролем за збройними силами країни, і лише у 1962 р. було створено відповідний ор-
ган для контролю за цивільною адміністрацією. 

Попри успіх шведської моделі, для більшості країн світу інститут омбудсмана став відомим 
лише після створення служби омбудсмана в Данії у 1953р. Саме ця модель, з огляду на бли-

зькість правової системи Данії як до романо-германської, так і до англосаксонської правових 
культур, отримала найбільше визнання в світі. Повноваження датського омбудсмана були 
дещо вужчими порівняно з його шведськими колегами, але в той же час це був перший успіш-
ний експеримент по впровадженню нової  інституції в країні, де, по-перше, діяв принцип мініс-
терської відповідальності уряду перед парламентом, а, по-друге, тривалий час існував судо-
вий контроль за діяльністю адміністрації, якого не знали Швеція і Фінляндія. 

Відтоді починається активне поширення ідеї омбудсманства зі скандинавських держав до 
інших країн Європи, Америки, Азії та Африки. 

Досвід країн континентальної системи права почав активно вивчатися і в країнах загального 

права. У 1967 р. закон про створення інституту омбудсмана приймається у Великобританії. 
Поштовхом до цього стало невдоволення громадян станом адміністрування в країні і зростан-
ням у зв’язку з цим кількості скарг. Але з огляду на специфіку конституційної структури англій-
ської держави, яка передбачає значні повноваження парламенту щодо контролю за діяльністю 
підзвітного йому уряду, у Великобританії була введена “слабка” модель омбудсмана. Вона 
характеризується вузькою сферою компетенції, обмеженими засобами правового впливу, а 
також запровадженням так званого парламентського фільтра, в результаті якого було різко 
обмежено доступ до омбудсмана громадян. Така можливість звернень передбачена тільки че-
рез парламентаріїв. 

Того ж 1967 р. інститут омбудсмана було створено у низці провінцій Канади. У 1979 р. його 

запровадили на території Австралії.В цей же період спостерігається зростання інтересу до 
інституту омбудсмана і у США. Основою став шведський аналог. Звичайно, інтерес америка-
нців до цього інституту ніколи не сягав такого рівня як, скажімо, в Європі, що пояснюється 
великою роллю судової влади в країні. В США також було запроваджено в окремих місцевос-
тях інституції омбудсманів. У 1969р. – на Гаваях, у 1971р. – у Небрасці, у 1972р. – в штаті 

Айова.  Характерною особливістю США стало запровадження великої кількості омбудсманів 
на різних рівнях: штату, округу, міста. 

У 1976 р. інститут омбудсмана був запроваджений у Португалії, а у 1981 р. – у сусідній 
Іспанії. Запровадження інституту народного захисника в конституційно-політичній системі Іс-
панії стало одним із найбільш вдалих державно-правових  нововведень після падіння дикта-
тури Франко. Іспанцями обрана “сильна” модель омбудсмана, схожа на шведську. Проте з 
огляду на специфіку федеративного державного устрою країни на рівні провінцій запрова-
джені регіональні омбудсмани. Вони повністю незалежні у виконанні своїх повноважень від 
національного омбудсмана Іспанії, відносини з яким будуються на принципах координації та 
розмежування сфери компетенції. Таке розмежування, зокрема між регіональним омбудсма-
ном провінції Каталонія та національним омбудсманом Іспанії, здійснюється на підставі двос-
торонньої угоди. Своєрідність цієї моделі пов’язана з федеративними особливостями Іспанії і, 
як свідчить досвід, не виправдовує себе у країнах з унітарним адміністративно-територіальним 
устроєм. Різні моделі омбудсманів було запроваджено також у Австрії, Бельгії, Ізраїлі, Індії, 
Італії, на Кіпрі, у Мексиці, у Нідерландах, Франції, Новій Зеландії, ФРН, Швейцарії та ін. 
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Особливістю французької моделі, запровадженої в 1973 р., є те, що медіатор Франції, де 

традиційно сильна роль виконавчої влади, призначається Радою міністрів Франції, що є своє-
рідним винятком у концепції парламентського омбудсмана. Крім цього, у Франції, як і у Вели-
кобританії, діє так званий парламентський фільтр, що позбавляє громадян безпосереднього 

доступу до омбудсмана. 
Нова хвиля ідеї омбудсманства, що сприяла зростанню авторитету та кількості цих  інсти-

туцій у світі, пов’язана з падінням “залізної завіси” і появою на карті Європи нових держав. 

У 1988 р. першою з-поміж країн Східної Європи інститут омбудсмана запровадила Польща. 
Це був перший експеримент запровадження цього інституту в соціалістичній системі управ-
ління. Експеримент виявився вдалим. Інститут речника громадянських прав у Польщі не лише 
вписався в діючу систему державних органів, а й активно сприяв багатьом перетворенням, що 
відбувалися в країні наприкінці 80-х років. Цьому значною мірою сприяв ідейно-політичний 
нейтралітет омбудсмана, пропаганда принципів правової держави та ієрархії цінностей, оріє-
нтованих на права людини. Польська модель також побудована за “сильним” взірцем. Так, 
Омбудсман Польщі має право вимагати ініціювання дисциплінарного чи адміністративного 
провадження, а його повноваження в кримінальному та цивільному судочинстві прирівняні до 
повноважень прокурора. Досвідом Польщі скористалися багато інших країн Східної Європи. У 
1989 р. інституцію омбудсмана було запроваджено в Угорщині, а у 90-хроках – у Грузії, Литві, 
Латвії, Молдові, Російській Федерації, Румунії та Узбекистані. 

15 січня 1998р. набрав чинності Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини”. 14 квітня того ж року Верховна Рада України обрала першого в 
історії держави Уповноваженого з прав людини. 

На сучасному етапі ідея омбудсманства переросла національні межі і все частіше ви-

користовується на регіональному та міжнародному рівнях. 
Поширення служб омбудсмана в світі стало поштовхом до створення у 1976 р. Міжнаро-

дного інституту омбудсмана, який об’єднує національні інституції більш ніж 50 країн світу, 

сприяє розвитку концепції омбудсмана в світі за допомогою досліджень, освітніх програм, пу-
блікацій і обміну інформацією, а також організації регіональних і міжнародних  конференцій. 

У 1982 р. викладачі університету м. Інсбрук (Австрія) виступили ініціаторами створення на-
укового товариства, головним завданням якого стало дослідження феномена омбудсмана в 
Європі. З 1988 р. товариство отримало статус міжнародної громадської організації і зараз ві-

доме як Європейський інститут омбудсмана. Основними напрямами діяльності цього інсти-

туту є поширення та сприяння розвитку ідеї омбудсмана в Європі, підтримка наукових дослі-
джень у цій сфері, сприяння обміну досвідом на національному, європейському і міжнарод-
ному рівнях. Членами інституту є більшість європейських інституцій омбудсмана. У жовтні 
1998 р. до Європейського інституту омбудсмана було прийнято Українського Уповноваженого 
з прав людини. У 1993 р. згідно з положеннями Маастрихтського договору про створення Єв-

ропейського Союзу було запроваджено посаду омбудсмана в ЄС. Йому було надано право 

приймати до розгляду скарги будь-якої юридичної чи фізичної особи країни – члена ЄС та 
проводити розслідування діяльності інституцій і органів Європейського Союзу, за винятком 
Суду Європейських співтовариств та суду першої інстанції ЄС. Нині проводиться активна ро-
бота з підготовки єдиного кодексу поведінки службовців ЄС, що дало б змогу встановити чіткі 
критерії оцінки їхньої діяльності з боку європейського омбудсмана. У 1999 р. після тривалих 

дебатів було запроваджено посаду Уповноваженого з прав людини в Раді Європи. Слід 

зазначити, що ця посадова особа не цілком вписується в концепцію омбудсмана, оскільки по-
збавлена такого важливого права, як право провадити конкретне розслідування на підставі 
скарг громадян або за власною ініціативою. Уповноважений з прав людини Ради Європи пок-
ликаний швидше здійснювати освітні функції та координуючу діяльність у галузі прав людини 
в рамках діяльності цієї європейської інституції. Процес визначення конкретної сфери його 
компетенції та повноважень ще не завершений. Першим Омбудсманом Ради Європи став 
Альваро Хиль-Роблес – в минулому Захисник народу Іспанії. 

На сьогодні інституція омбудсмана на національному, регіональному та місцевому рівнях 
існує більш ніж у 100 країнах світу, і ця ідея продовжує поширюватися. Без перебільшення 
можна сказати, що інституція омбудсмана є не лише бажаним, а й необхідним елементом на-
ціональної системи захисту прав людини, ключовою ланкою в процесі перетворень у країнах, 
що стали на шлях демократії та верховенства права. 
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Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. Специфіка правового статусу Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини в Україні 
 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є класичним взірцем парламентсь-

кого омбудсмена, оскільки обирається на посаду Верховною Радою України (ст.5 закону) шля-
хом таємного голосування, що забезпечує йому високий статус, легітимність, а також є гаран-
тією незалежності від усіх гілок державної влади, включаючи законодавчу. У зв'язку з цим ва-
жливо, що строк перебування на посаді Уповноваженого з прав людини не збігається зі стро-
ком повноважень парламенту України (ст.5 закону). 

Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається Конституцією України, За-
коном України "Про Уповноваженого Верховною Радою з прав людини", Законом України "Про 
державну службу". 

Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та поса-
дових осіб. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав 
і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних 
органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод. 

Уповноважений має печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм 
найменуванням. 

Місцезнаходженням Уповноваженого є столиця України – місто Київ. 
 
Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є: 

 
 захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, 

законами України та міжнародними договорами України; 

 додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб'єктами, зазначе-

ними у статті 2 цього Закону; 

 запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх по-

новленню; 

 сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і грома-

дянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій 

галузі; 

 поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту 

прав і свобод людини і громадянина; 

 запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав 

і свобод; 

 сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації 

про особу. 

Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України 
таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 
40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяль-
ності та протягом останніх п'яти років проживає в Україні. 

Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має судимість за вчинення злочину, 
якщо ця судимість не погашена та не знята в установленому законом порядку. 

Уповноважений призначається строком на п'ять років, який починається з дня складення 
ним присяги на сесії Верховної Ради України. 

В законі України про Уповноваженого також чітко визначено обмежене коло підстав, за 
якими може бути припинено його повноваження або звільнено з посади (ст.9 закону). 

Важливою гарантією незалежності при здійснені Уповноваженим з прав людини своїх фун-
кцій є його фінансова самостійність. Фінансування діяльності Уповноваженого з прав людини 
відбувається з Державного бюджету України та щорічно передбачається в ньому окремим ря-
дком. Уповноважений з прав людини розробляє, подає на затвердження Верховної Ради Ук-
раїни та виконує кошторис своїх витрат (ст.12 закону). 
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Організація діяльності і повноваження Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини в Україні 

 
Для забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Україні утво-

рюється секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встанов-
леного зразка. 

Структура секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи 
регулюються Положенням про секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини (далі - Положення). На працівників секретаріату поширюється дія Закону України "Про 
державну службу", Положення та кошторис секретаріату затверджуються Уповноваженим у 
межах кошторису витрат, пов'язаних із діяльністю Уповноваженого. 

Призначення на посаду та звільнення працівників секретаріату здійснюються Уповноваже-
ним Верховної Ради з прав людини. 

При Уповноваженому з метою надання консультаційної підтримки, проведення наукових 
досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав і свобод лю-
дини і громадянина може створюватися консультативна рада (яка може діяти і на громадських 
засадах) із осіб, що мають досвід роботи в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Уповноважений з прав людини має право призначати своїх представників у межах виділе-
них коштів, затверджених Верховною Радою України. 

Організація діяльності та межі повноважень представників Уповноваженого з прав людини 
регулюються Положенням про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, яке затверджується Уповноваженим. 

Фінансування діяльності Уповноваженого провадиться за рахунок Державного бюджету Ук-
раїни та щорічно передбачається в ньому окремим рядком. 

Уповноважений розробляє, подає на затвердження Верховної Ради України та виконує ко-
шторис своїх витрат. 

Фінансова звітність подається Уповноваженим у порядку, встановленому законодавством 
України. 

Верховна Рада України і відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування створюють необхідні умови для діяльності Уповноваженого, його секретаріату та 
представників. 

 
Уповноважений має право: 

 
 невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради України, 

Прем'єр-міністром України, головами Конституційного Суду України, Верховного 

Суду України та вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором 

України, керівниками інших державних органів, органів місцевого самовряду-

вання, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від фо-

рми власності, їх посадовими та службовими особами; 

 бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Укра-

їни, Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалі-

зованих судів України, колегії прокуратури України та інших колегіальних орга-

нів; 

 звертатися до Конституційного Суду України з поданням: 

 про відповідність Конституції України законів України та інших правових актів 

Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів Ук-

раїни, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які стосу-

ються прав і свобод людини і громадянина; 

 про офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

 безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самовря-

дування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, 

бути присутнім на їх засіданнях; 

 на ознайомлення з документами, у тому числі і секретними (таємними), та отри-

мання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
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об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 

від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться 

в судах; (Доступ до інформації, пов'язаної із службовою та державною таємни-

цями, здійснюється в порядку, визначеному законодавчими актами України); 

 вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпоряд-

кованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі 

у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків; 

 запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб 

без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо 

обставин, які перевіряються по справі; 

 відвідувати у будь-який час місця тримання затриманих, попереднього ув'яз-

нення, установи відбування засудженими покарань та установи примусового лі-

кування і перевиховання, психіатричні лікарні, опитувати осіб, які там перебува-

ють, та отримувати інформацію щодо умов їх тримання; 

 бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судо-

вих засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого судовий розгляд 

оголошено закритим; 

 звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод людини і громадянина, 

які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть цього зробити са-

мостійно, а також особисто або через свого представника брати участь у судо-

вому процесі у випадках та порядку, встановлених законом; 

 направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі вияв-

лення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами 

заходів; 

 перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина 

відповідними державними органами, в тому числі тими, що здійснюють опера-

тивно-розшукову діяльність. 

Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпо-
чатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду. 

 
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, 

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, посадові та служ-
бові особи, до яких звернувся Уповноважений, зобов'язані співпрацювати з ним і пода-
вати йому необхідну допомогу, зокрема: 

 
1) забезпечувати доступ до матеріалів і документів, у тому числі на засадах, зазна-

чених нормативними актами про охорону державної та службової таємниць; 

2) надавати інформацію і давати пояснення стосовно фактичної і правової підс-

тави своїх дій та рішень. 

Відмова органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових і службових 
осіб від співпраці, а також умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке 
незаконне втручання в діяльність Уповноваженого з метою протидії тягнуть за собою відпові-
дальність згідно з чинним законодавством. 
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Основні принципи та види дій на захист суспільних інтересів та  
моніторинг прав людини 

 
 

Сергій Буров 
Координатор Всеукраїнської програми  
«Розуміємо права людини» 

 
У багатьох випадках проблемні питання прав людини пов’язані з недостатністю правової 

допомоги, недосконалим законодавством або поганою практикою застосування законодав-
ства. Тому завжди можуть бути ефективними правові дії. 

Організація правової допомоги – один із перших прикладів таких дій. Можна організувати 
консультації по місцю знаходження громадської організації, розповсюдивши про це інформа-
цію. Отримавши авторитет завдяки грамотним консультаціям, можна очікувати, що до такої 
громадської приймальні почнуть звертатись люди. Буває й що направляють до такої прийма-
льні державні органи і служби, що працюють в інтересах людей. Можна організовувати мобі-
льні консультативні пункти. Важливим є і те, що, надаючи правову допомогу можна, глибше 
вивчати проблеми, краще бачити їх причини і розуміти їх масштабність. 

На вирішення системних проблем спрямований такий вид правових дій, як стратегічна су-
дова тяжба (використовують таку термінологію, як «strategic litigation» або «test cases», або 
«impact cases»). Стратегічна судова тяжба – це свідоме, сплановане ведення судових проце-
сів з метою перегляду інтерпретації існуючого права або усунення чи зміну поганих норм за-
конодавства. В ході таких судових процесів громадські активісти домагаються через рішення 
Верховного суду, Конституційного суду або Європейського суду з прав людини, органів ООН, 
розкриття невідповідності чи протиріччя норм або їх інтерпретації Конституції, міжнародним 
документам, які ратифікувала держава.  

Стратегічна судова справа є дуже ефективним способом вирішення проблеми саме тому, 
що зміни відбуваються через рішення судових або квазісудових органів. Втім, її використання 
вимагає досить тривалого часу, продуманого і вмілого підбору справ, вміння працювати з же-
ртвами – тими, хто постраждав і чия справа стає предметом судової тяжби. Проте, при доб-
рому плануванні і професійному підході докладені зусилля виправдовують себе. Добре пла-
нування включає в себе прорахунок наперед усіх етапів справи, розгляд її на рівні декількох 
судових інстанцій, але й з одночасним обмірковуванням альтернативних методів і етапів.  

До правових дій також варто віднести таку форму, як «Amicus Curiae» («друг суду») – своє-
рідне резюме по певній справі, що готується групою авторитетних експертів. Готується таке 
резюме по справі від третьої особи, яка не є стороною процесу. Із самої назви «друг суду» або 
«друг правосуддя» випливає, що це спосіб допомогти суду звернути увагу на певні стандарти 
прав людини, що мають бути враховані під час процесу. Такі форми допомоги правосуддю 
використовувались ще у стародавньому Римі. 

Варто зазначити, що подібні форми надання експертної думки в якості допомоги деякі ор-
ганізації використовують і на рівні не судових, а адміністративних органів. Наприклад, парале-
льно із заявою до прокуратури або служби у справах дітей від дитини або її законних предста-
вників, звертається група експертів або громадська організація з листом, де вказується на но-
рми національного і міжнародного права щодо стандартів прав дитини, дотичних до ситуації. 

До правових дій можна також віднести й просвітницькі акції з метою роз’яснення в громаді 
процедур щодо вирішення певного питання, розповсюдженням загальних знань про права лю-
дини. Наприклад, можна підготувати брошури-довідники з роз’ясненням певних процедур або 
інформації про права людини. Це можуть бути й тематичні конкурси тощо. 

Вплинути на формування законодавства або добитись змін в ньому, змінити не добру прак-
тику дій на рівні застосування законодавства можна й завдяки політичним діям. Такі дії 
пов’язані, в першу чергу, з проведенням переговорів з політиками, організацією публічних або 
робочих зустрічей з представниками влади, щоб донести до них рекомендації про необхідні 
зміни, необхідність прийняття певного рішення.  

Політичні дії, в першу чергу, зводяться до пошуку союзників серед політиків. Вони можуть 
застосовуватись на міжнародному або національному рівні. На міжнародному рівні, напри-
клад, можна намагатись вплинути на Парламентську Асамблею Ради Європи, ОБСЄ, ООН і 
т.п. Зустрічі зі спеціальними доповідачами, тематичними експертними групами ООН або Ради 
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Європи з метою через них вплинути на ситуацію в своїй країні також пов’язані з міжнародними 
політичними діями. 

Можна впливати на владу своєї держави, шукаючи союзників в урядах інших країн. Напри-
клад, добиваючись, щоб інша країна зробила важливу рекомендацію в рамках Універсального 
періодичного огляду. На національному рівні можна працювати на рівні парламенту або ві-
домств, що відповідають за ту чи іншу сферу. 

Можна намагатись брати участь у засіданнях комітетів парламенту, працювати з політич-
ними партіями для просування рекомендацій щодо змін в законодавстві. До цього виду дій 
можна віднести й підготовку альтернативних (тіньових) звітів до Комітетів ООН, наприклад, 
участь у засіданнях комітету при розгляді періодичного звіту держави. 

Громадські колективні дії є дієвим інструментом тоді, коли є необхідним широкий розголос 
проблеми, залучення великої кількості небайдужих, донесення інформації до можновладців, 
коли не допомагають переговори чи правові дії, або для того, щоб підсилити той самий процес 
переговорів, вказуючи на те, що проблема має великий резонанс в суспільстві. Це демонст-
рації, мітинги, флеш-моби, театралізовані вистави, що піднімають певну проблему. Часто такі 
акції називають акціями прямої дії. 

 

За матеріалами 
 Гельсінського 

Фонду Прав  

Людини 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 82 
 
 

Освітні дії мають довгостроковий і стійкий результат. Вони не призводять зазвичай до шви-
дких змін, але добре побудована стратегія використання освітніх дій зазвичай дає сталі й ефе-
ктивні результати.  

Можна проводити тренінги і семінари, дистанційні навчальні курси для вчителів, лікарів, 
соціальних працівників, правоохоронців і т.п., які працюють в інтересах людей. Іноді завдан-
ням таких курсів, якщо вони проводяться для державних службовців, може бути якраз сфор-
мувати розуміння, що вони працюють саме в інтересах (для) людей, а не просто з людьми. 
Можна проводити навчання самих людей, формуючи навички правильної поведінки в пробле-
мних ситуаціях, використання процедур захисту прав людини. Сюди ж можна віднести й ши-
рокі інформаційні кампанії з роз’яснення певного важливого питання, привернення уваги до 
проблеми. 

Моніторинг як планомірне, системне, що проводиться по визначеній схемі, дослідження пе-
вного фрагменту соціальної дійсності дозволяє отримати факти, що характеризують про-
блему, вказують на її причини. Це дозволяє виробити рекомендації для влади, ефективно 
спланувати власні дії, звернути увагу міжнародних організацій, громадськості на проблему, 
маючи при цьому вагомі й обмірковані аргументи для своєї громадянської позиції. 

Моніторинг зазвичай виконує декілька функцій. Іноді нам потрібно дізнатись про масштаби 
проблеми. Таким чином моніторинг виконує пізнавальну функцію. Якщо ми володіємо фак-
тами, що прямо вказують на існування проблеми та на її масштаби, але треба дослідити, що 
саме – яку норму або поведінку представників держави треба змінювати, тоді моніторинг віді-
грає допоміжну функцію. Проведення моніторингу грає просвітницьку функцію, коли сам факт 
моніторингу і проведення в його рамках досліджень змушує відповідальних осіб робити певні 
зміни вже в той час, коли триває моніторинг. Наприклад, під час моніторингових візитів в рам-
ках Національного превентивного механізму запобігання катуванням та такому, що принижує 
гідність, поводження і покарання, адміністрація і персонал закритих закладів часто роблять ті 
зміни, що є можливими одразу. 

 

Моніторинг як вид правозахисної активності: 
 

1. Моніторинг – планомірне, систематичне, таке що проводиться по визначеній схемі, ви-

вчення (дослідження) певного фрагменту соціальної дійсності; 

2. Моніторинг – один із компонентів діяльності, спрямованої на зміни існуючої ситуації без 

застосування насильства. 

Функції моніторингу: 
 

 пізнавальна; 
 допоміжна; 
 профілактична. 

 
Моніторинг прав людини слугує виправленню існуючої ситуаії, а не просто її опису.Таким 

чином, моніторинг стає компонентом дій на захист суспільних інтересів. 
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I. Центральний офіс Омбудсмана  

(Омбудсман, Департамент з пи-

тань реалізації НПМ); 

II. Регіональні представники Омбудс-

мана; 

III. Експертна рада з питань реалізації 

національного превентивного ме-

ханізму; 

IV. Неурядові правозахисні організа-

ції, відібрані Омбудсменом для 

здійснення окремих функцій НПМ; 

V. Монітори (індивіди, які беруть без-

посередню участь у моніторинго-

вих візитах від громадськості). 
 

 
 

 
 

НПМ як вид моніторингу прав людини. Історія виникнення НПМ, його цілі 
та завдання 
 
 

Матеріали презентації. 
Катерина Чумак 
Секретаріат Уповноваженого  
Верховної РадиУкраїни з прав людини (Київ, Україна), 
заступник керівника Департаменту з питань 
реалізації Національного превентивного механізму 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*Три останні елементи (Експертна рада, неурядові організації та монітори) й утворю-

ють так званий “+” як невід’ємну складову моделі національного превентивного меха-
нізму, запровадження якої в Україні було розпочато у 2012 році.  

 
 Центральний офіс Омбудсмана. 

 Регіональні представники Омбудсмана. 

 Експертна рада з питань реалізації національного превентивного механізму. 

 Недержавні  правозахисні організації, відібрані для здійснення окремих функцій НПМ. 

 Монітори (особи, які беруть безпосередню участь в моніторингових візитах). 

Центральний офіс Омбудсмана 

 
 Омбудсман– доручає конкретним особам (моніторам) проведення моніторингових візи-

тів в місця несвободи; 

 Департамент НПМ – здійснює разом із представниками громадськості моніторингові 

візити в місця несвободи, бере участь в розробці методології моніторингу, аналізує і 

узагальнює моніторингові звіти, готує рекомендації державним органам влади  щодо 

усунень виявлених порушень прав і свобод людини в місцях несвободи, контролює їх 

виконання, надає консультативну допомогу в питаннях запобігання катуванням і жорс-

токому поводженню. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРЕВЕНТИВНИЙ 

МЕХАНІЗМ ЯК ВИД МОНІТОРИНГУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Основні елементи моделі «Омбудсман +» 

 

Модуль 2. 
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Регіональні представники Омбудс-
мана 

 
 Забезпечують проведення моніторинго-

вих візитів на регіональному рівні; 
 

 Сприяють організації і проведенню моні-
торингових візитів у місця несвободи. 

 
 Мають право здійснювати моніторингові 

візити спільно з моніторами НПМ у регі-
оні. 

 

 
Експертна рада з питань  

реалізації НПМ 
 

 Систематизує і аналізує факти жорстокого 

поводження і покарання в діяльності держа-

вних органів. 

 Готує рекомендації для щорічних і спеціаль-

них доповідей Омбудсмана  запобіганню 

фактів жорстокого поводження і покарання. 

 Сприяє реалізації громадських ініціатив по 

запобіганню жорстоких видів поводження і 

покарання. 

 Бере участь в експертизі законопроектів і пі-

дзаконних нормативно-правових актів, 

щодо запобігання жорстокому поводженню і 

покаранню. 

 Проводить дослідження проблем жорсто-

кого поводження тощо. 

 

Монітори  
(громадяни, які беруть  
безпосередню участь в  

моніторингових візитах у місця  
несвободи) 

 
 Попередній відбір і навчання. 

 Розгляд кандидатур Експертною 

Радою. 

 Затвердження кандидатур Омбуд-

сманом. 

 Участь в моніторингових візитах.  

 
 

Структура Департаменту з питань реалізації НПМ 
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Кількістьвізитів НПМ у 2012-2015 рр. 

 

 

№ Підпорядкованість 2012 2013 2014 2015 Разом 

1 Державна міграційна служба України 
 

1 2 2 4 

4 Державна прикордонна служба України 3 8 6 9 26 

5 Державна пенітенціарна служба України 31 38 26 26 114 

6 Державна судова адміністрація України 
 

22 7 16 45 

7 Міністерство внутрішніх справ України 82 96 49 39 262 

8 Міністерство соціальної політики України 25 44 30 61 160 

9 Міністерство охорони здоров’я України 16 20 25 33 94 

10 Міністерство освіти і науки України 9 25 8 40 82 

11 Міністерство оборони України 2 9 4 10 25 

12 Служба безпеки України 1 
   

1 

Всього: 169 263 157 229 818 
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Моніторингові візити Департаменту НПМ у 2012-2015 р.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Візити до установ Донецької та Луганської областей в 2014-2015 рр. 
(Всього 48 візитів) 
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Типові порушення прав  
людини, виявлені в органах та  

підрозділах МВС України 

 

 Прояви катування, або нелюдське чи 

таке, що принижує гідність, поводження. 

 Протиправні затримання, в порядку 

статті 208 КПК України (без ухвали слід-

чого судді, суду), через тривалий час пі-

сля фактичного вчинення злочинів. 

 Перевищення дозволених строків три-

мання затриманих в органах та підроз-

ділах внутрішніх справ. 

 Невідповідність умов тримання та пере-

везення мінімальним стандартам нале-

жного поводження. 

 Фальсифікації часу та місця фактичного 

затримання. 

 Порушення права затриманих  на за-

хист. 

 

 

Типові порушення прав людини,  

виявлені в місцях несвободи  

Державної прикордонної служби  

України 

 

 Існуюча процедура не гарантує вільного 

доступу затриманих осіб до інформації 

про їх права та іншої корисної інформації, 

що допоможе скоріше адаптуватися в но-

вих умовах, а також доведення до них та-

кої інформації на зрозумілій мові одразу 

після затримання. 

 Нормативно не визначений перелік захо-

дів дисциплінарного впливу на осіб, які 

утримуються в місцях тримання прикор-

донного відомства, умови і порядок за-

стосування цих заходів, гарантії щодо не-

допущення катувань під час їх реалізації. 

 Залишається нормативно неврегульова-

ним питання, пов’язане з обов’язком дер-

жавних органів забезпечити належні 

умови розміщення в транзитних зонах 

міжнародних аеропортів та задоволення 

найбільш необхідних життєвих потреб (у 

воді, їжі, сні, справлянні природних пот-

реб тощо) осіб, яким відмовлено у в’їзді 

на територію України й до повернення до 

країни вибуття обмежено свободу пере-

сування у межах таких зон. 
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Типові порушення прав людини, виявлені в пунктах тимчасового перебу-
вання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні 

 
 Продовжується практика вилучення в осіб при їх поміщенні до ПТПІ мобільних телефо-

нів, обладнаних фото- та відеокамерами. 

 Лише частково вирішено проблему, пов’язану з відсутністю достатньої кількості квалі-

фікованих медичних працівників. 

 На руки іноземцям під час їх поміщення до закладу не видавалися друковані пам’ятки 

з інформацією про права  та з іншою корисною інформацією, що сприяла б швидкій 

адаптації іноземців в умовах ізоляції. 

 Іноземці позбавлені права зберігати особисті цінні речи при собі (документи, вироби з 

дорогоцінних металів, особисті гроші тощо). 

 Іноземці у примусовому порядку залучаються до прибирання санітарно-гігієничних при-

міщень загального користування. 

 

Типові порушення прав людини, виявлені у місцях несвободи Міністерства 
оборони України 

 

 Не забезпечується проведення прогулянок на свіжому повітрі для пацієнтів клініки пси-

хіатрії ГВКГ - військовослужбовців строкової служби. Їх вихід з будинку клініки здійсню-

ється лише у супроводі медперсоналу для проведення медичних обстежень та проце-

дур. 

 У журналі обліку застосування засобів фізичного гамування до пацієнтів клініки психіа-

трії ГВКГ не фіксуються всі випадки застосування таких засобів. 

 Не усунено проблему, пов’язану з безпідставним вилученням мобільних телефонів у 

пацієнтів клініки психіатрії ГВКГ - військовослужбовців строкової служби, відносно яких 

немає рішення лікаря про введення таких обмежень. Рішенням начальника клініки їм 

дозволено спілкуватися з рідними та близькими особами по мобільному телефону 

тільки у вівторок та п’ятницю з 15.00 до 16.00 у кімнаті сестри-господарки, де зберіга-

ються вилучені у пацієнтів мобільні телефони та зарядні пристрої до них. 

 

Типові порушення прав людини, виявлені в  установах тримання під вартою 
оборонного відомства 

 
 Навчальні матеріали з питань попередження катування засуджених, узятих під варту 

та затриманих військовослужбовців до стандартів підготовки особового складу підроз-

ділів організації охорони та патрульно-постової служби органів управління (військових 

частин) Військової служби правопорядку у 2014 році не включені. 

 Військовослужбовці, які охороняють осіб, що утримуються у дисциплінарному баталь-

йоні та на гауптвахті ЦУ ВСП ЗСУ, слабо обізнані з питань недопущення катувань та 

жорстокого поводження із засудженими, заарештованими та затриманими військовос-

лужбовцями. 

 

Типові порушення прав людини, виявлені в приміщеннях (кімнатах) для три-
мання підсудних (засуджених) у судах 

 
 Переповненість камер для обвинувачених (підсудних/засуджених). 

 Невідповідність приміщень для обвинувачених (підсудних/засуджених) міжнародним 

мінімальним стандартам утримання. 

 Відсутність в приміщеннях свіжого повітря для дихання через його перенасиченість тю-

тюновим димом та неефективність вентиляції. 
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 Відсутність повноцінного або будь-якого харчування у день участі обвинуваченого (пі-

дсудного/засудженого) у судовому засіданні. 

 В багатьох судах в залах судових засідань як і раніше використовуються металеві клі-

тки замість загороджень з органічного скла. 

 В багатьох судах немає туалетів та джерел питної води для підсудних. Існуючі туалети 

знаходяться в антисанітарному стані. 

 

Типові порушення прав людини, виявлені в приміщеннях для 
тримання підсудних (засуджених) 

 
Відсутність належних умов тримання вказаної категорії осіб, що призводить до порушення 

ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типові порушення прав людини, виявлені в установах Державної пеніте-
нціарної служби України 

 
 Жорстка фіксація наручниками. 

 Необґрунтовані обмеження, що не передбачені законодавством, а також зловживання 

заходами безпеки щодо ув'язнених та засуджених. 

 Необґрунтовані переведення з однієї установи до іншої, притягнення до дисциплінар-

ної відповідальності, обмеження перегляду телепередач. 

 Необ’єктивність службових розслідувань, неможливість отримувати юридичні консуль-

тації та порушення порядку відправлення звернень, що зумовлює неможливість оскар-

ження дій адміністрації. 

 Порушення трудових прав, необґрунтоване обмеження права на спілкування із зовніш-

нім світом тощо. 
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Прояви жорстокого поводження у  
пенітенціарних закладах 

 

 Існування серед засуджених чіткої ієрархії та призначення «смотрящих» за установою, 

відділеннями, локальними секторами, карантином, «общаком», грою в азартні ігри 

тощо. 

 Підміна визначеного законодавством порядку реалізації прав засуджених  на криміна-

льну субкультуру та потрапляння одних засуджених у матеріальну залежність від ін-

ших. 

 

Типові порушення прав людини, виявлені в закладах  
Державної пенітенціарної служби України 

 

 Перекладання функцій контролю за порядком у режимній зоні на засуджених негати-

вної спрямованості, які підтримують зв’язок із зовнішнім світом, організовують доста-

вку заборонених предметів, вирішують конфлікти та інші побутові питання. 

 Застосування непередбачених законодавством методів впливу на засуджених.  

 Соціальна дискримінація та відторгнення від загальної маси, стигматизація осіб за цією 

ознакою, приниження гідності (особи тримаються ізольовано від інших, систематично 

прибирають окремі камери, туалети, місця загального користування тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширеним порушенням прав людини в пенітенціарних закладах є відсут-
ність належних умов тримання ув’язнених та засуджених, що призводить до 

порушення ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основопо-

ложних свобод 
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Типові порушення прав людини, виявлені в закладах  
Міністерства освіти та науки України 

 
 Порушується право на приватне життя та особистий простір вихованців.  

 

 Діти по кілька років живуть в казенній обстановці, де в спальній кімнаті іноді 

розташовані 20 ліжок. Усі ліжечка однакові, немає малюнків, фотографій, книг 

тощо. Спальні кімнати після підйому на весь день замикаються на ключ, а 

вільний час діти проводять за розкладом тільки разом. 

 Більшість відвіданих закладів потребують ремонту. 

 
 Порушення права на освіту (ст. 53 КУ)  

 

 Відсутність вибору форми навчання дітям з особливими потребами (дітям з 

особливими потребами, які, крім основного, мають супутні хронічні захворю-

вання (епілепсія, стійкий енурез і енкопрез, страждають на судомні напади) 

доступна лише індивідуальна форма навчання в домашніх умовах). 

 Відсутність повноцінного забезпечення спеціальною методичною літерату-

рою та підручниками, навчальними посібниками педагогів і вихованців з осо-

бливими потребами. 
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Порушення права на охорону здоров'я, медичну допомогу та 
медичне страхування (ст. 49 КУ) 

 

 Застарілість медичного обладнання.Недостатнє забезпечення медикаментами. 

 Формальний підхід до надання реабілітаційних (медичних та фізичних заходів – масах 

електростимуляція тощо) та формальне ведення медичної документації. 

 Відсутність можливості обрати модель та налаштувати слуховий апарат з урахуван-

ням характеру і ступеню порушення слуху конкретної дитини (такі діти користу-

ються слуховими апаратами, що призначені для людей похилого віку тощо) та від-

сутня можливість здійснення слухопротезування на обидва вушка. 

 

Порушення права на належні умови лікування у психіатричних закладах 

 
Перенасиченість: ліжка пацієнтів Черкаської 

ОПНЛ у холі відділення 
Відсутність облаштованих прогулянкових майдан-

чиків Чернівецька ОПНЛ 

 
Виявлення випадків катування, жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує людську гідність, поводження чи покарання у  
психіатричних лікарнях (ст. 28 КУ) 

 
 Відсутня регламентація порядку застосування засобів фізичного обмеження пацієнтів 

з психічними розладами. 

 Процес доставки пацієнтів до суду адміністрацією лікарні організовано у спосіб, що 

може кваліфікуватися як поводження, що принижує людську гідність. 

 Порушення права на особисту присутність у судовому засіданні при розгляді справ про 

продовження, зміну або припинення застосування до них примусових заходів медич-

ного характеру. 
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Відсутня Лі-

цензія з обігу 
наркотичних 
засобів, пси-

хотропних ре-
човин та пре-

 

Відсутність НПА щодо регла-
ментації діяльності лікуваль-
ного закладу/відділення, який 

надає паліативну  
допомогу. 

Відсутність норм ДБН та Сан-

«Хоспіс»  
виконує  
функцію  

інтернатної/  
геріатричної 

установи 

Застарілість наказу МОЗ від 
23.02.2000 р. №33 «Про штатні 
нормативи та типові штати за-

кладів охорони здоров’я» в 
частині штатних норм закла-
дів, які надають паліативну 

Відсутність у хоспісах  
мультидисциплінарної  

команди (лікаря-психотерапевта,  

психолога, соціального 
 працівника, духівника) 

Відсутні хворі 
і, зокрема, он-
кологічні, які 

потребують 
застосування 
обезболюю-

Пацієнти пе-
ребувають у 
паліативному 

відділенні/ 
Хоспісі бі-

льше шести 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Порушення прав пацієнтів психіатричних закладів 

 
Замок на дверях до вбиральні    

Застосування кайданок при транспортуванні  
хворих до суду УПЛСН 
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Дотримання прав людей з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, інших вразливих категорій 
 

 У відділеннях психіатричних лікарень, де перебувають пацієнти, до яких застосовано 

примусові заходи медичного характеру, зокрема й в Українській психіатричній лікарні із 

суворим наглядом МОЗ України, реабілітаційні заходи відсутні взагалі. 

 З реабілітаційних заходів пацієнти можуть тільки малювати, ліпити з пластиліну, читати 

книги, застаріли газети та вечорами дивиться телевізор у холі. 

 Умови тримання хворих у відділенні для лікування хворих на психічні розлади та тубе-

ркульоз не відповідають санітарно-гігієничним вимогам. У відділенні не виконується  ін-

фекційний контроль. Палати для хворих на заразну форму туберкульозу знаходяться 

в одному боксі з палатою для хворих на не заразну форму і відмежовані лише дверима. 

Відсутній спеціальний режим харчування таких хворих. Не забезпечено індивідуальний  

захист  органів  дихання медичних працівників. 

 Первинне обстеження на наявність антитіл до ВІЛ-інфекцї у відділенні не проводиться. 

Облік та обстеження ВІЛ-інфікованих проводиться, якщо хворі прибули до установи з 

встановленим діагнозом. 

 

 

  

 

 

 

 

Виявлення випадків катування, жор-

стокого, нелюдського або такого, що 
принижує людську гідність, пово-

дження чи покарання (ст. 28 КУ) 

 

Неналежне поводження та об-
слуговування ліжко хворих 

вихованців та підопічних. 

 

Застосування фізичного 
обмеження та ізоляції, що 

не регламентоване жод-

ним нормативним актом 

Всі без винятку діти ІV 
профілю лежали в ліжках у 
мокрих від сечі пелюшках 

 

Підопічні не забезпечені підгуз-

ками в достатній кількості (один 
підгузок на добу), а в геріатрич-
ному пансіонаті взагалі відсутні 

гігієнічні засоби 
 

Деякі вихованці були зафіксо-

вані до візків через невідповід-
ність візків їхнім потребам та фі-

зіологічним особливостям 
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Дотримання прав людей з інвалідністю та  інших вразливих категорій 
 

 Не розроблені сучасні та доступні методики виконання реабілітаційних програм в інте-

рнатних установах. 

 Відсутні відповідні кваліфіковані спеціалісти, які б могли проводити реабілітаційні за-

ходи з особами з особливими потребами. 

 У психоневрологічних інтернатах соціальна та побутова реабілітація зводиться лише до 

праці на підсобному господарстві та прибиранні території. Виробничі майстерні відсутні 

взагалі, а фізкультурно-спортивні реабілітаційні заходи реалізуються лише частково. 

 Недостатня кількість засобів малої механізації, зокрема інвалідних візків, що ускладнює 

здійснення регулярних прогулянок для хворих у лежачому стані. 

 Абсолютна відсутність реабілітаційних заходів для хворих у лежачому стані, соціальна 

та побутова реабілітація; у геріатричних пансіонатах і будинках-інтернатах  вона фак-

тично зведена до самообслуговування. 
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За результатами реалізації НПМ протягом 2013-15 року Уповноваженим було спрямо-
вано  36 подань з метою вживання невідкладних заходів задля усунення грубих пору-
шень прав та свобод людини, а також системних порушень в діяльності місць несво-
боди, з яких: 

 
 Прем’єр-міністру України – 7; 

 Віце-прем`єр-міністру України – 1; 

 Генеральному прокурору – 8; 

 Генеральна прокуратура – 2; 

 Міністру юстиції – 6; 

 Міністру внутрішніх справ – 6; 

 Міністру соціальної політики – 2; 

 Міністру освіти та науки – 1; 

 Прокурору м. Києва – 1;  

 Головам ОДА – 2. 

 
 

 
Що таке «місця несвободи», типи місць несвободи.  Інвентаризація  
місць несвободи в україні: кількість, загальний огляд, категорії,  
підпорядкування, відмінності між категоріями 

 
 

Матеріали презентації. 
Катерина Чумак 
Секретаріат Уповноваженого Верховної РадиУкраїни 
з прав людини (Київ, Україна),заступник керівника Департаменту 
з питань реалізації Національного превентивного механізму 

 
Місце несвободи – це місце (державне чи приватне), де особа утримується (поміщається 

та вибуває), або може утримуватись за наказом будь-якого судового, адміністративного чи 
іншого органу або за його вказівкою, з його відома чи мовчазної згоди (офіційні та неофіційні 
місця утримання) під вартою, в ув’язненні або під опікою, яке ця особа не має права залишити 
з власної волі або не має можливості реалізувати цю волю (за фізичним або матеріальним 
станом). 

 
Основні ознаки: 
 
 державне чи приватне, 

 особа утримується (поміщається та вибуває), або може утримуватись  

 за наказом  

 судового, адміністративного чи іншого органу або за його вказівкою, 

 з його відома чи мовчазної згоди (офіційні та неофіційні місця утримання)  

 під вартою, в ув’язненні або під опікою, 

 особа не має права залишити з власної волі або не має можливості реалізувати цю 

волю (за фізичним або матеріальним станом). 
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«Омбудсман +» як модель українського НПМ. Успішний досвід НПМ  
в Україні 

 

 
Матеріали презентації. 
Олександр Гатіятуллін, член експертної 
ради з питань реалізації Національного 

превентивного механізму. 
 

У 2006 році Україна ратифікувала 
Факультативний протокол до Кон-
венції проти катувань, узявши на 
себе зобов’язання за рік створити 
національний превентивний меха-
нізм (НПМ). Це зобов’язання зали-
шалося невиконаним упродовж на-
ступних 6 років. 

24 квітня 2012 р. Постановою 
Верховної Ради України Уповнова-
женим Верховної Ради України з 
прав людини призначено Лутковсь-
кую Валерію Володимирівну. Згі-
дно з пріоритетами, які були прого-
лошені Валерією Лутковською, 
створення НПМ в Україні відразу 
стало одним з ключових напрямків 
діяльності нового Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини. 

9 серпня 2012 року було вне-
сено до Верховної Ради України 

проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини” щодо національного превентивного механізму”, яким на Уповно-
важеного покладалися функції національного превентивного механізму. Зазначений Закон був 
прийнятий Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року та набрав чинності 4 листопада 2012 
року. 

Після громадського обговорення за участю відомих національних та міжнародних експертів 
було прийнято рішення про запровадження в Україні національного превентивного механізму 
у форматі “Омбудсман  +”, який передбачає здійснення моніторингових візитів до місць несво-
боди працівниками офісу Омбудсмена спільно з активістами громадянського суспільства. 

25 травня 2012 року в новій структурі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини було утворено спеціалізований структурний підрозділ з питань недопу-
щення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів по-
водження та покарання. – Департамент з питань реалізації національного превентивного ме-
ханізму. Закон надав можливість залучати на договірних засадах (на платній або безоплатній 
основі) до регулярних відвідувань місць несвободи представників громадських організацій, ек-
спертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних.² 

Протягом літа Департамент був в більшості укомплектований за результатами відкритого 
конкурсу фахівцями, які мають досвід роботи в установах, що підлягають моніторингу, а також 
експертами, що мають досвід моніторингу місць несвободи.  

Від самого початку Департамент дуже тісно і продуктивно співпрацює з громадськими орга-
нізаціями. Спільно з представниками правозахисних організацій був вироблений алгоритм фу-
нкціонування НПМ за моделлю «Омбудсман +». За цим алгоритмом у схемі реалізації НПМ 
активно задіяні регіональні представники Уповноваженого, регіональні координатори зі зв’яз-
ків з громадськістю, Експертна рада по НПМ, інші правозахисні і громадські організації. 

Три елементи (Експертна рада, неурядові організації та монітори) й утворюють так званий 
“+” як невід’ємну складову моделі національного превентивного механізму, запровадження 
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якої в Україні було розпочато у 2012 році. Далі представлено схему національного превенти-
вного механізму за моделлю «Омбудсман +» в Україні. 

 
Схема національного превентивного механізму за моделлю «Омбудсман +»  

в Україні 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З початку утворення НПМ йшла активна розробка методологічних засад роботи Департа-
менту в напрямку попередження катувань та жорстокого поводження, встановлювалися ро-
бочі зв’язки з профільними відомствами та неурядовими організаціями. Е розроблені алгори-
тми моніторингових візитів в місця несвободи, які постійно вдосконалюються. 

Напочатку працівники Департаменту у співпраці з Харківським інститутом соціальних дос-
ліджень, підготували та реалізували низку навчальних заходів. Так, за участі експерта Підко-
мітету з питань попередження Комітету ООН проти катувань і фахівців Харківського інституту 
соціальних досліджень проведено перший тренінг з особливостей функціонування національ-
них превентивних механізмів відповідно до вимог Факультативного протоколу Конвенції ООН 
проти катувань для співробітників Департаменту з питань реалізації НПМ. 

У грудні 2014 року створилася ініціативна група з числа моніторів НПМ, які взялися за роз-
робку ідей для налагодження взаємодії між усіма учасниками НПМ. Однією з перших пропози-
цій групи стало проведення кластерних зустрічей моніторів Східного, Західного, Центрального 
та Південного регіонів з метою ревізії моніторів НПМ. Влітку 2015 проведено перший форум 
моніторів НПМ на якому визначились з пріоритетними напрямками розвитку спільноти моніто-
рів. Також у 2015 році було апробовано кластерні візити, під час яких здійснювалися в один 
день візити в різні типи установ, та за результатами візитів проводилися медіа-заходи.  

Значну допомогу в сфері реалізації НПМ надають регіональні представники Уповноваже-
ного з прав людини, а також регіональні координатори зі зв’язків з громадськістю Уповноваже-
ного з прав людини, які фактично виконують функції регіональних представників в межах Ме-
морандуму про співпрацю між Омбудсманом та Всеукраїнською громадською організацією 
«Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних орга-
нів». У 2014 році Уповноваженим було прийнято рішення щодо надання права регіональним 
координаторам здійснювати самостійні візити до місць несвободи разом з громадськими мо-
ніторами. 

Не зважаючи на те, що передбачені видатки на фінансування НПМ з Державного бюджету, 
але залишаються проблеми пов’язані з процедурами, що регулюють діяльності державних ор-
ганів. Омбудсман не має можливості фінансувати моніторингові виїзди громадських діячів. 
Саме тому, питання адекватного матеріального забезпечення регулярної моніторингової дія-
льності в рамках національного превентивного механізму залишається відкритим.  

В результаті за 3 роки діяльності здійснено 818 моніторінгових візитів в різні типи місць 
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несвободи. Підготовлено 3 доповіді «Моніторинг місць несвободи в України: стан реалізації 
національного превентивного механізму» та 4 спецдоповіді: «Права дитини в закладах соціа-
льної реабілітації в Україні», «Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоля-
торах ДПтСУ», «Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях ДПтСУ» 
та «Порушення прав і свобод людини в Україні. Події листопада 2013 - лютого 2014 років». 

 

 
Етичні принципи монітора НПМ 

 

 
Олександр Гатіятуллін,  

член експертної ради з питань реалізації 
Національного превентивного механізму 

 

НПМ є результатом багаторічної діяльності величезного колективу людей, спрямованої 
на загальне оздоровлення ситуації із дотриманням прав людини в Україні, зокрема - у сфері 
попередження катувань та жорстокого поводження. Процес його створення й діяльності зі-
штовхується з величезною кількістю складнощів й закритістю для новітніх форм взаємодії 
як з боку державних інститутів, так і з боку представників громадянського суспільства. Саме 
тому кожен учасник моніторингової діяльності в ході візиту повинний пам’ятати про те, що 
уся його діяльності знаходиться «під прицілом», й відповідально ставитися до своїх висло-
влювань і вчинків. 

Професійна етика є системою моральних принципів, норм і правил поведінки фахівця з 
урахуванням особливостей його професійної діяльності і конкретної ситуації. Професійна 
етика повинна бути невід'ємною складовою частиною підготовки кожного фахівця.Принципи 
це абстраговані, узагальнені уявлення, які дають можливість тим, хто на них спирається, 
вірно формувати свою поведінку, свої дії, своє ставлення до чого-небудь. 

Не нашкодь! Необхідно враховувати наслідки тих дій, які можуть виникнути в ході візиту 

або після нього. Важливо враховувати, наскільки це може вплинути на перебування людини 
в місці несвободи і його безпеку. 

Дотримуйся мандату! Детальний мандат (компетенція) описує всі можливі повнова-

ження монітора, а також інших сторін, які беруть участь у моніторингу. Кожен монітор пови-
нен постійно пам'ятати про нього, вчитися як його використовувати й інтерпретувати в кож-
ній окремій ситуації. 

Будь професіоналом! Знай міжнародні та національні стандарти. Необхідно врахову-

вати особливості опитуваного. Переймай чужий досвід та консультуйся у колег. 
Поважай! Повага полягає, з одного боку, до самих людей, що знаходяться в місці несво-

боди. З іншого боку, необхідно шанобливо ставитися і до персоналу, адміністрації установ, 
де проходить моніторинг, співробітникам управлінь і відомств, у підпорядкуванні яких зна-
ходяться місця несвободи. 

Дотримуйся конфіденційності! Дотримання конфіденційного режиму інформації є іс-

тотним, тому що порушення даного принципу може мати серйозні наслідки: 
 

 для опитаного особи і для жертви; 

 для довіри монітора; 

 для рівня довіри до самого моніторингу у місцевого населення; і як наслідок 

 для ефективності моніторингу. Монітор повинен запевнити опитуваних, що отримана 

інформація буде носити строго конфіденційний характер. 

 
Будь послідовним і терплячим! Не можна розраховувати на швидкий результат своїх 

дій. Найчастіше, зміни - це складний і тривалий процес. Важливо при цьому вживати всіх 
можливих дії, проявляючи терпіння і наполегливість в тому, що робиш. 

Будь точним! Важливо отримання точної та достовірної інформації про установу, що 

вимагає ретельних, акуратних і добре документованих звітів. 
Будь чесним! Не можна давати порожніх обіцянок, не слід перевищувати обумовлені 
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норми поведінки, інакше це підірве подальшу співпрацю і відкритість усіх боків взаємодії. 
Будь об'єктивним і неупередженим! Важливо пам'ятати про незалежність монітора у 

візиті. Враховуй всі факти і думки різних сторін проблемної ситуації (жертви, свідків, персо-
налу і т.д.). 

Демонструй здоровий глузд! Яка б кількість правил і нормативів поводження не існу-

вало, вони не можуть замінити здоровий глузд монітора. Монітор повинен демонструвати 
здоровий глузд завжди і за будь-яких обставин. 

Будь прозорим! Необхідно бути впевненим в тому, що про діяльність моніторингових 

груп обізнані, як персонал місць несвободи, так і люди, які там містяться. Це може стиму-
лювати зміни, забезпечувати певний рівень захисту прав людини, сформувати повагу до 
монітора на різних рівнях. 

Будь зрозумілим! Важливо, щоб всі сторони взаємодії знали і розуміли необхідність 
моніторингу, його цілі та його методологію. Застосування доступних методів, а також зро-
зуміле пояснення мандата монітора важливо як для персоналу місць несвободи, так і для 
самих підопічних. 

Необхідність співпрацювати! Надаючи рекомендації за результатами візиту, важливо 
донести їх до відповідних органів влади, налагоджуючи тим самим конструктивний діалог з 
владою на різних рівнях. 

Етичний кодекс або моральний кодекс - система правил і етичних принципів, які керують 
поведінкою членів певної спільноти (соціальної, професійної або етнічної групи), що вира-
жають розуміння гідної поведінки відповідно до етичних принципів, мораллю цієї спільноти. 

  



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 107 
 
 

                СТАНДАРТИ НАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ В 

МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ.  
 

  
 

Стандарти належного поводження в місцях несвободи. Ідентифікація та 
аналіз проблемних випадків щодо дотримання належного поводження 
в місцях несвободи. 

 
 
Катерина Чумак 
Секретаріат Уповноваженого Верховної РадиУкраїни 
з прав людини (Київ, Україна), заступник керівника Департаменту 
з питань реалізації Національного превентивного механізму 
Віра Яковенко 
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в дія-
льності правоохоронних органів (Київ, Україна),регіональний ко-
ординатор у Полтавській області 

 
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гід-

ність, поводженню або покаранню». 
 

Стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

 
Основний стандарт свободи від катувань – абсолютна їх заборона. Заборона жорс-

токого, або такого, що принижує гідність поводження та покарання.   
«Катування»   означає будь-яку  дію,  якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний  

біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відо-

мості чи визнання,  покарати її за дії,  які вчинила  вона  або  третя  особа   чи   у   вчиненні   

яких   вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої 

причини,  що  грунтується  на дискримінації будь-якого виду,  коли  такий  біль  або  страждання  

заподіюються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як  офі-

ційні, чи з їх підбурювання,  чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. В цей  термін  не  включа-

ються  біль  або  страждання,  що   виникли внаслідок  лише  законних санкцій,  невіддільні від 

цих санкцій чи спричиняються ними випадково. 

Конвенція «Про заборону катувань…» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Загальні документи: 
 

 Загальна декларація прав людини. 

 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. 

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. 

 
Комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському, або такому, що принижує гід-

ність, поводженню чи покаранню (далі – Комітет), був створений у 1987 році відповідно до одной-
менної Конвенції Ради Європи  

Міжнародні стандарти у даній сфері складаються з документів з прав людини загального ха-
рактеру, спеціалізованих конвенцій, резолюцій та рекомендацій різних міжнародних органів, при-
свячених тематиці захисту прав людей  

Міжнародні документи впорядковані згідно географії дій та обов’язковості до виконання (жор-
стке та м’яке право). Починається з документів ООН та її структур, а також інших всесвітніх 
організацій, далі регіональні – Європейські документи різного рівня підпорядкування.  

 

Модуль 3. 
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 Конвенція про права дитини. 

 Конвенція про права людей з інвалідністю. 

 Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. 

Національне законодавство 
 
Загальні документи 

 
 Конституція України. 

 Цивільний кодекс України. 

 Сімейний кодекс України. 

 Кримінальний кодекс України. 

 Кодекс про адміністративні правопорушення. 

 Цивільний процесуальний кодекс України. 

 Кримінальний процесуальний кодекс України. 

 Тощо. 

Загальні міжнародні стандарти КЗК 
 

1. Правові підстави діяльності закладів. 

2. Вимоги до персоналу. 

3. Поміщення до закладу: 

 

 Ознайомлення з правами та свободами. 

 Правовий супровід (доступ до адвоката, до надання юридичної допомоги). 

 Право повідомити третю особу про місце перебування (факт затримання, поміщення 

тощо). 

 Право на медичне обстеження при поміщені. 

 

4. Умови утримання: 

 

 Приміщення в яких перебувають особи загальна площа приблизно 7 квадратних мет-

рів, відстань між стінами не менше 2 метрів та відстань між підлогою і стелею 2.5 метри. 

 Приблизна площа в палаті на одну людину для дітей – 5 м2, наглядові палати – 6м2). 

 

5. Роздільне утримання: 

 

 Особи різної статі повинні утримуватись окремо.  

 

6. Обладнання приміщення: 

 

 Відповідне освітлення (достатнє для читання у час, що не відводиться для сну) і венти-

ляція.  

 Засоби для відпочинку, твердий та м’який інвентар. 

 Справляти природні потреби в час, коли вони того забажають, в чистих і пристойних 

умовах;  

 Відповідна можливість для умивання та доступ до ванної та душу. 

 Повноцінне харчування. 

 Доступ до питної води. 

 Прогулянки – доступ до свіжого повітря. 

 

7. Медичне обслуговування: 

 

 Доступ до лікаря (Попередній огляд, Амбулаторне лікування та доступ до спеціалістів). 
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 Непреференційне медичне обслуговування. 

 Згода пацієнта і конфіденційність. 

 Профілактика захворювань. 

 Гуманітарна допомога. 

 Професійна незалежність.  

 Професійна компетентність. 

 

8. Освіта: 

 

 Право на освіту та право на вільний розвиток своєї особистості. 

 Право на свободу світогляду, релігії  тавіросповідання. 

 

9. Право на приватність і конфіденційність: 

 

 Європейська хартія прав пацієнтів Стаття 6: 

«Кожен має право на конфіденційність особистої інформації, включаючи інформацію 

про свій стан здоров’я і можливі діагностичні чи терапевтичні процедури, а також 

на захист своєї приватності під час проведення діагностичних оглядів». 

 КУ ст. 32: «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених Конституцією України».  

 Ст. 30 захищає недоторканність житла (територіальну приватність). 

 Ст. 31 – таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонде-

нції (комунікаційну приватність). 

 Ст. 32 передбачає заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфі-

денційної інформації про особу без її згоди (інформаційна приватність), 

 Ст. 28 передбачає заборону піддавати особу без її вільної згоди медичним, науковим 

чи іншим дослідам (захищаючи певні елементи фізичної приватності). 

 

10. Контакти із зовнішнім світом: 

 

 Зв’язок із сім’, родичами та іншими особами за допомогою. 

 Телефонного звязку. 

 Інтернету. 

 Особисте спілкування (відвідування). 

 Листування. 

 

11. Право на свободу совісті, релігії та віросповідання. 

 

 Доступ до відправлень релігійного характеру будь-якої конфесії за вимогою особи. 

 
Вгамування пацієнта із застосуванням фізичної сили повинно стати об’єктом чітко 
визначеної політики.  
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Виправна колонія максимального рівня безпеки 
 
1. Виявлення випадків катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує люд-

ську гідність, поводження чи покарання (ст. 28 Конституції України).  
 
 З боку персоналу установи.  
 З боку осіб, які тримаються в установі. 
 З боку інших осіб.  
 Надмірне або неправомірне застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів та зброї. 
 Застосування непередбачених законодавством методів та заходів покарання.  
 Проведення перевірки за випадками катування та жорстокого поводження.  

 
2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України).  

 
 Врегулювання законом порядку тримання осіб місці несвободи.  
 Чи виявлені випадки, коли в місці несвободи тримались особи без наявності закон-

них підстав для такого тримання?  
 Право на гуманне ставлення та повагу людської гідності.  
 Загальний емоційний стан утримуваних.  
 Реакція утримуваних на персонал (адміністрацію) установи.  
 Реагування та вирішення конфліктних ситуацій.  
 Фіксація тілесних ушкоджень та побутових травм.  
 Забезпечення права на особисту безпеку.  
 Доступ до психолога, індивідуальні програми психологічної допомоги.  

 
3. Право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 

48 Конституції України).  
 
 Наявність пристосованих для проживання приміщень.  
 Обладнання приміщень меблями та інвентарем.  
 Дотримання норми площі на особу.  
 Забезпечення індивідуальним спальним місцем.  
 Забезпеченість постільними речами (білизною).  
 Відповідність побутових умов правилам санітарії та гігієни.  
 Можливість дотримання особистої гігієни.  
 Можливість миття у лазні (приймати душ).  
 Доступ до санітарного вузла в умовах чистоти та пристойності.  
 Доступ до питної води.  
 Забезпечення права на прогулянку.  
 Чи належним чином обладнано прогулянкові майданчики?  
 Забезпечення права на якісне харчування.  
 Доступ до свіжого повітря.  
 Можливість провітрювання/наявність вентиляції.  
 Рівень природного освітлення.  
 Рівень штучного освітлення.  
 Функціонування нічного освітлення.  
 Забезпечення належного температурного режиму в місцях перебування.  
 Функціонування водо-, тепло-, електромереж.  
 Наявність та облаштування інших спеціальних приміщень передбачених законо-

давством.  
 

4. Дотримання права на приватність (ст. 28 Конституції України).  
 
 Роздільне облаштування спальних місць.  
 Обладнання туалетів.  
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 Порядок використання систем відеоспостереження /спеціальних оглядових отво-
рів (вічка).  

 Порядок відправки та вручення кореспонденції утримуваних осіб, перегляд якої за-
боронено?  

 Порядок ведення телефонних розмов та обладнання відповідного приміщення.  
 Обладнання кімнат (короткострокових та тривалих) побачень. 
 Обладнання душових кабін та приміщень лазні.  
 Наявність особистих речей та можливість їх зберігати.  

 
5. Дотримання права на правову допомогу (ст. 59 Конституції України).  

 
 Створення умов для реалізації передбачених законодавством прав осіб, узятих під 

варту, та засуджених.  
 Наявність інформаційних стендів (правових куточків).  
 Доступ до інформації про свої права та пільги, правове виховання.  
 Проведення роз’яснювальної роботи про умови та порядок тримання під вартою 

/ відбування покарання.  
 Наявність в достатній кількості у бібліотеці книг, брошур, законодавчих та нор-

мативно-правових актів правового характеру. 
 Доступ до захисника, створення умов для проведення зустрічей із захисником.  
 Можливість оскаржити рішення адміністрації.  
 Проведення розслідувань за зверненнями про порушення прав. 

 
6. Стимулювання правослухняної поведінки (ст. 28 КУ).  

 
 Обізнаність утримуваних щодо передбаченої законодавством системи заохочень 

та дисциплінарних стягнень.  
 Проведення персоналом заходів виховного характеру.  
 Дотримання порядку переведення засуджених до дільниці посиленого контролю, 

сектору максимального рівня безпеки.  
 Дотримання порядку та умов тримання засуджених у ДПК, камерах ДІЗО (кар-

церу), ПКТ та ОК.  
 Обґрунтованість відмов особам у застосуванні передбачених законодавством 

пільг. 
 Невмотивоване переведення осіб до іншої установи.  
 Застосування непередбачених законодавством методів та заходів покарання.  
 Застосування як покарання необґрунтованого обмеження прав осіб.  
 Залучення засуджених до виконання функцій адміністрації.  
 Субкультура, кастовість та дискримінація.  

 
7. Дотримання права на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 КУ).  

 
 Доступ до богослужіння та релігійних обрядів.  
 Наявність місця, часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або цере-

монії.  
 Рівність у правах при проведенні богослужінь, обрядів або церемоній. 

  
8. Контакти із зовнішнім світом (Мінінімальні стандартні правила поводження з в’язнями). 
 
 Можливість систематично отримувати суспільно важливу інформацію (доступ до 

ТВ, радіо).  
 Наявність умов для проведення побачень.  
 Можливість користуватися телефоном.  
 Можливість користуватися послугами пошти.  
 Дотримання адміністрацією встановленого порядку відправки кореспонденції.  
 Можливість отримання та зберігання передач.  
 Доступ до глобальної мережі Інтернет.  
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 Взаємодія з громадськими організаціями.  
 Підготовка до звільнення/випуску та подальшого працевлаштування.  

 

9. Дотримання прав людей з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, інших вразливих категорій. 
10. Забезпечення права на освіту (ст. 53 КУ). 

 
 Наявність навчального закладу / консультативного пункту.  
 Обладнання навчальних приміщень, класів, учбових майстерень.  
 Забезпеченість підручниками, навчально-методичним приладдям та літературою.  
 Організація навчального процесу, розклад занять, навчальні плани.  
 Можливість участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.  
 Доступ до професійно-технічної та вищої освіти.  
 Можливість вибору форм навчання, факультативів, позакласних занять.  
 Наявність учнівського самоврядування.  

 

11. Право на працю та захист від експлуатації (ст. 43 КУ). 
 

 Створення умов для залучення утримуваних до праці.  
 Дотримання норм тривалості робочого часу.  
 Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.  
 Гідна оплата праці.  
 Відрахування із заробітку.  
 Відрахування з особових рахунків осіб, які не працюють або ухиляються від роботи.  
 Пенсійне/соціальне забезпечення.  

 
12. Забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст. 49 Конституції України).  
 

 Доступ до лікаря.  
 Забезпечення медичними препаратами.  
 Надання спеціалізованої медичної допомоги.  
 Дієтичне харчування.  
 Укомплектованість штату медичних працівників.  

 
13. Право на рівність (ст.24 КУ).  
14. Право на вільний розвиток своєї особистості (ст.23 КУ).  

 
 Підміна визначеного законодавством порядку реалізації прав засуджених на криміна-

льну субкультуру.  
 Існування серед засуджених чіткої ієрархії.  
 Потрапляння одних засуджених у матеріальну залежність від інших.  
 Перекладання функцій контролю на засуджених негативної спрямованості.  

 
 Соціальна дискримінація та відторгнення від загалу засуджених, стигматизація осіб 

за цією ознакою, приниження гідності. 

 
15. Заборона катування та інших видів неналежного поводження. 

 
 Забезпечення включення навчальних матеріалів та інформації про заборону кату-

вань та інших видів неналежного поводження до програм підготовки персоналу.  
 Включення до посадових інструкцій (функціональних обов'язків) персоналу місця не-

свободи заборона катування. (Ст. 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання). 
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Психоневрологічний інтернат 
 
1. Виявлення випадків катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує люд-

ську гідність, поводження чи покарання (ст. 28 Конституції України).  
 

 З боку персоналу установи.  
 З боку осіб, які тримаються в установі.  
 З боку інших осіб.  
 Застосування непередбачених законодавством методів та заходів покарання.  
 Проведення перевірки за випадками катування та жорстокого поводження.  
 Наявність ґрат та решіток на вікнах та дверях. 

  

2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України). 
  

 Врегулювання законом порядку тримання осіб місці несвободи.  
 Право на гуманне ставлення та повагу людської гідності.  
 Загальний емоційний стан утримуваних.  
 Реакція утримуваних на персонал (адміністрацію) установи.  
 Реагування та вирішення конфліктних ситуацій.  
 Фіксація тілесних ушкоджень та побутових травм.  
 Забезпечення права на особисту безпеку.  
 Чи існує супровід вихованців | підопічних за межі установи.  

 
3. Право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 

48 Конституції України).  
 

 Наявність пристосованих для проживання приміщень.  
 Обладнання приміщень меблями та інвентарем.  
 Дотримання норми площі на особу.  
 Забезпечення індивідуальним спальним місцем.  
 Забезпеченість постільними речами (білизною).  
 Відповідність побутових умов правилам санітарії та гігієни.  
 Можливість миття у лазні (приймати душ).  
 Доступ до санітарного вузла в умовах чистоти та пристойності.  
 Доступ до питної води.  
 Забезпечення права на прогулянку.  
 Чи належним чином обладнано прогулянкові майданчики?  
 Забезпечення права на якісне харчування.  
 Доступ до свіжого повітря.  
 Можливість провітрювання/наявність вентиляції.  

 
 Рівень природного освітлення.  
 Рівень штучного освітлення.  
 Забезпечення належного температурного режиму в місцях перебування.  
 Функціонування водо-, тепло-, електромереж.  
 Наявність та облаштування інших спеціальних приміщень передбачених законодав-

ством.  

 
4. Дотримання права на приватність (ст. 28 Конституції України).  

 
 Роздільне облаштування спальних місць.  
 Обладнання туалетів.  
 Порядок використання систем відеоспостереження /спеціальних оглядових отворів 

(вічка).  
 Обладнання душових кабін та приміщень лазні.  
 Наявність особистих речей та можливість їх зберігати.  
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5. Дотримання права на правову допомогу (ст. 59 Конституції України). 
  
 Надання безоплатної первинної правової допомоги.  
 Наявність інформаційних стендів (правових куточків).  
 Доступ до інформації про свої права та пільги, правове виховання.  
 Можливість оскаржити рішення адміністрації. 
  

6. Дотримання права на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 КУ).  
 
 Наявність місця, часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або церемонії.  
 Рівність у правах при проведенні богослужінь, обрядів або церемоній. 

 
7. Можливість систематично отримувати суспільно важливу інформацію (доступ до ТВ, ра-
діо).  
 
 Наявність умов для проведення побачень.  
 Можливість користуватися телефоном.  
 Можливість користуватися послугами пошти.  
 Дотримання адміністрацією встановленого порядку відправки кореспонденції.  
 Можливість отримання та зберігання передач.  
 Доступ до глобальної мережі Інтернет.  
 Взаємодія з громадськими організаціями. 
  
8. Дотримання прав людей з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, інших вразливих категорій.  
 
 Наявність спеціальних пристосувань для осіб із вадами (зору, слуху, мало мобільних 

груп населення).  
 Забезпечення права на реабілітацію. 

  
9. Забезпечення права на освіту (ст. 53 КУ). 
  
 Забезпеченість підручниками, навчально-методичним приладдям та літературою.  

 
10. Право на працю та захист від експлуатації (ст. 43 КУ).  
 
 Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.  
 Пенсійне/соціальне забезпечення.  

 
11. Забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування 
(ст. 49 Конституції України).  
 
 Доступ до лікаря.  
 Забезпечення медичними препаратами.  
 Надання спеціалізованої медичної допомоги.  
 Дієтичне харчування.  
 Наявність Ліцензії на використання психотропних препаратів.  
 Укомплектованість штату медичних працівників.  

 
14. Право на вільний розвиток своєї особистості (ст.23 КУ).  
15. Наявність на дверях кабінетів табличок із назвами посад та прізвищ. 
16. Забезпечення включення навчальних матеріалів та інформації про заборону катувань 

та інших видів неналежного поводження до програм підготовки персоналу.  
17. Включення до посадових інструкцій (функціональних обов'язків) персоналу місця несво-

боди заборона катування. (Ст. 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюд-
ських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання).  

18. Право на дозвілля та відпочинок.  

 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 115 
 
 

Психіатрична лікарня 
 

1. Виявлення випадків катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує люд-
ську гідність, поводження чи покарання (ст. 28 Конституції України).  
 

 З боку персоналу установи.  
 З боку осіб, які тримаються в установі. 
 З боку інших осіб.  
 Застосування непередбачених законодавством методів та заходів покарання.  
 Проведення перевірки за випадками катування та жорстокого поводження.  
 Наявність ґрат та решіток на вікнах та дверях. 

  
2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України).  

 
 Врегулювання законом порядку тримання осіб місці несвободи.  
 Чи виявлені випадки, коли в місці несвободи тримались особи без наявності законних 

підстав для такого тримання?  
 Право на гуманне ставлення та повагу людської гідності.  
 Загальний емоційний стан утримуваних.  
 Реакція утримуваних на персонал (адміністрацію) установи.  
 Реагування та вирішення конфліктних ситуацій.  
 Фіксація тілесних ушкоджень та побутових травм.  
 Забезпечення права на особисту безпеку.  

 
3. Право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48 

Конституції України). 
 

 Наявність пристосованих для проживання приміщень.  
 Обладнання приміщень меблями та інвентарем.  
 Дотримання норми площі на особу.  
 Забезпечення індивідуальним спальним місцем.  
 Забезпеченість постільними речами (білизною).  
 Відповідність побутових умов правилам санітарії та гігієни.  
 Можливість миття у лазні (приймати душ).  
 Доступ до санітарного вузла в умовах чистоти та пристойності.  
 Доступ до питної води.  
 Чи належним чином обладнано прогулянкові майданчики?  
 Забезпечення права на якісне харчування.  
 Доступ до свіжого повітря.  
 Можливість провітрювання/наявність вентиляції.  
 Рівень природного освітлення.  
 Рівень штучного освітлення.  
 Функціонування нічного освітлення.  
 Забезпечення належного температурного режиму в місцях перебування.  
 Функціонування водо-, тепло-, електромереж.  
 Наявність та облаштування інших спеціальних приміщень передбачених законодавст-

вом.  

 
4. Дотримання права на приватність (ст. 28 Конституції України).  

 
 Роздільне облаштування спальних місць.  
 Обладнання туалетів.  
 Порядок використання систем відеоспостереження /спеціальних оглядових отворів 

(вічка).  
 Обладнання душових кабін та приміщень лазні.  
 Наявність особистих речей та можливість їх зберігати.  
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5. Дотримання права на правову допомогу (ст. 59 Конституції України).  
 

 Надання безоплатної первинної правової допомоги.  
 Наявність інформаційних стендів (правових куточків).  
 Доступ до інформації про свої права та пільги, правове виховання.  
 Можливість оскаржити рішення адміністрації.  

 
6. Дотримання права на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 КУ).  

 
 Доступ до богослужіння та релігійних обрядів.  
 Наявність місця, часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або церемонії. 
 Рівність у правах при проведенні богослужінь, обрядів або церемоній.  

 

7. Можливість систематично отримувати суспільно важливу інформацію (доступ до ТВ, ра-
діо). 
 

 Можливість користуватися телефоном.  
 Можливість користуватися послугами пошти.  
 Дотримання адміністрацією встановленого порядку відправки кореспонденції.  
 Можливість отримання та зберігання передач.  
 Доступ до глобальної мережі Інтернет.  
 Взаємодія з громадськими організаціями.  

 
8. Дотримання прав людей з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, інших вразливих категорій.  

 
 Наявність спеціальних пристосувань для осіб із вадами (зору, слуху, мало мобільних 

груп населення).  
 Наявність ІПР та виконання рекомендацій ЛКК (МСЕК).  
 Забезпечення права на реабілітацію. 

 
9. Забезпечення права на освіту (ст. 53 КУ). 

 
 Наявність навчального закладу / консультативного пункту.  
 Обладнання навчальних приміщень, класів, учбових майстерень.  
 Забезпеченість підручниками, навчально-методичним приладдям та літературою.  
 Організація навчального процесу, розклад занять, навчальні плани.  

 
10. Право на працю та захист від експлуатації (ст. 43 КУ).  

11. Забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 

12. Доступ до лікаря.  

 

 Забезпечення медичними препаратами.  
 Надання спеціалізованої медичної допомоги.  
 Дієтичне харчування.  
 Укомплектованість штату медичних працівників. 

  
13. Право на рівність (ст.24 КУ). 

14. Право на вільний розвиток своєї особистості (ст.23 КУ). 

15. Наявність на дверях кабінетів табличок із назвами посад та прізвищ. 

16. Чи забезпечено включення навчальних матеріалів та інформації про заборону катувань 

та інших видів неналежного поводження до програм підготовки персоналу.  

17. Чи включена до посадових інструкцій (функціональних обов'язків) персоналу місця несво-

боди заборона катування. (Ст. 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдсь-

ких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання).  

18. Право на дозвілля та відпочинок.  
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Слідчий ізолятор 
 

1. Виявлення випадків катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує люд-

ську гідність, поводження чи покарання (ст. 28 Конституції України).  

 

 З боку персоналу установи.  
 З боку осіб, які тримаються в установі.  
 З боку інших осіб.  
 Надмірне або неправомірне застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів 

та зброї.  
 Застосування непередбачених законодавством методів та заходів покарання.  
 Проведення перевірки за випадками катування та жорстокого поводження.  

 
2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України).  

 

 Врегулювання законом порядку тримання осіб місці несвободи.  
 Чи виявлені випадки, коли в місці несвободи тримались особи без наявності законних 

підстав для такого тримання?  
 Право на гуманне ставлення та повагу людської гідності.  
 Загальний емоційний стан утримуваних.  
 Реакція утримуваних на персонал (адміністрацію) установи.  
 Реагування та вирішення конфліктних ситуацій.  
 Фіксація тілесних ушкоджень та побутових травм.  
 Забезпечення права на особисту безпеку.  
 Доступ до психолога, індивідуальні програми психологічної допомоги.  

 

3. Право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 

48 Конституції України).  

 

 Наявність пристосованих для проживання приміщень.  
 Обладнання приміщень меблями та інвентарем.  
 Дотримання норми площі на особу.  
 Забезпечення індивідуальним спальним місцем.  
 Забезпеченість постільними речами (білизною).  
 Відповідність побутових умов правилам санітарії та гігієни.  
 Можливість дотримання особистої гігієни.  
 Можливість миття у лазні (приймати душ).  
 Доступ до санітарного вузла в умовах чистоти та пристойності.  
 Доступ до питної води. 
 Забезпечення права на прогулянку.  
 Чи належним чином обладнано прогулянкові майданчики?  
 Забезпечення права на якісне харчування.  
 Доступ до свіжого повітря.  
 Можливість провітрювання/наявність вентиляції.  
 Рівень природного освітлення.  
 Рівень штучного освітлення.  
 Функціонування нічного освітлення.  
 Забезпечення належного температурного режиму в місцях перебування.  
 Функціонування водо-, тепло-, електромереж.  
 Наявність та облаштування інших спеціальних приміщень передбачених законодавст-

вом. 
  

4. Дотримання права на приватність (ст. 28 Конституції України).  

 

 Роздільне облаштування спальних місць.  
 Обладнання туалетів.  
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 Порядок використання систем відеоспостереження /спеціальних оглядових отворів 
(вічка).  

 Порядок відправки та вручення кореспонденції утримуваних осіб, перегляд якої заборо-
нено.  

 Порядок ведення телефонних розмов та обладнання відповідного приміщення.  
 Обладнання кімнат (короткострокових та тривалих) побачень.  
 Обладнання душових кабін та приміщень лазні.  
 Наявність особистих речей та можливість їх зберігати.  

 
5. Дотримання права на правову допомогу (ст. 59 Конституції України). 

 

 Створення умов для реалізації передбачених законодавством прав осіб, узятих під ва-
рту, та засуджених.  

 Наявність інформаційних стендів (правових куточків).  
 Доступ до інформації про свої права та пільги, правове виховання.  
 Проведення роз’яснювальної роботи про умови та порядок тримання під вартою / від-

бування покарання.  
 Наявність в достатній кількості у бібліотеці книг, брошур, законодавчих та нормати-

вно-правових актів правового характеру.  
 Доступ до захисника, створення умов для проведення зустрічей із захисником.  
 Можливість оскаржити рішення адміністрації.  
 Проведення розслідувань за зверненнями про порушення прав.  

 

6. Стимулювання правослухняної поведінки (ст. 28 КУ).  

 

 Обізнаність утримуваних щодо передбаченої законодавством системи заохочень та 
дисциплінарних стягнень.  

 Проведення персоналом заходів виховного характеру.  
 Дотримання порядку переведення засуджених до дільниці посиленого контролю, сек-

тору максимального рівня безпеки.  
 Дотримання порядку та умов тримання засуджених у ДПК, камерах ДІЗО (карцеру), ПКТ 

та ОК.  
 Обґрунтованість відмов особам у застосуванні передбачених законодавством пільг.  
 Невмотивоване переведення осіб до іншої установи.  
 Застосування непередбачених законодавством методів та заходів покарання.  
 Застосування як покарання необґрунтованого обмеження прав осіб.  
 Залучення засуджених до виконання функцій адміністрації.  
 Субкультура, кастовість та дискримінація.  

 

7. Дотримання права на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 КУ). 

 

 Доступ до богослужіння та релігійних обрядів.  
 Наявність місця, часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або церемонії.  
 Рівність у правах при проведенні богослужінь, обрядів або церемоній.  

 
8. Контакти із зовнішнім світом (Мін. станд. правила поводження з в’язнями).  

 

 Можливість систематично отримувати суспільно важливу інформацію (доступ до ТВ, 
радіо).  

 Наявність умов для проведення побачень.  
 Можливість користуватися телефоном.  
 Можливість користуватися послугами пошти.  
 Дотримання адміністрацією встановленого порядку відправки кореспонденції.  
 Можливість отримання та зберігання передач.  
 Доступ до глобальної мережі Інтернет.  
 Взаємодія з громадськими організаціями.  
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 Підготовка до звільнення/випуску та подальшого працевлаштування.  
 

9. Дотримання прав людей з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, інших вразливих категорій.  

10. Забезпечення права на освіту (ст. 53 КУ).  

 Наявність навчального закладу / консультативного пункту.  
 Обладнання навчальних приміщень, класів, учбових майстерень.  
 Забезпеченість підручниками, навчально-методичним приладдям та літературою.  
 Організація навчального процесу, розклад занять, навчальні плани.  
 Можливість участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. 
 Доступ до професійно-технічної та вищої освіти.  
 Можливість вибору форм навчання, факультативів, позакласних занять.  
 Наявність учнівського самоврядування.  

 

11. Право на працю та захист від експлуатації (ст. 43 КУ).  

 

 Створення умов для залучення утримуваних до праці.  
 Дотримання норм тривалості робочого часу.  
 Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.  
 Гідна оплата праці.  
 Відрахування із заробітку.  
 Пенсійне/соціальне забезпечення. 

 
12. Забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст. 49 Конституції України).  

 

 Доступ до лікаря.  
 Забезпечення медичними препаратами.  
 Надання спеціалізованої медичної допомоги. 
 Дієтичне харчування.  
 Укомплектованість штату медичних працівників.  

 
13. Право на рівність (ст.24 КУ). 

14. Право на вільний розвиток своєї особистості (ст.23 КУ). 

 

 Підміна визначеного законодавством порядку реалізації прав засуджених на кримінальну 
субкультуру.  

 Існування серед засуджених чіткої ієрархії.  
 Потрапляння одних засуджених у матеріальну залежність від інших.  
 Перекладання функцій контролю на засуджених негативної спрямованості.  
 Соціальна дискримінація та відторгнення від загалу засуджених, стигматизація осіб за 

цією ознакою, приниження гідності.  
 

15. Чи забезпечено включення навчальних матеріалів та інформації про заборону катувань 
та інших видів неналежного поводження до програм підготовки персоналу.  

16. Дотримання вимог ізоляції щодо окремих категорій осіб.  
17. Наявність та відповідне обладнання кімнати для проведення слідчих дій (кімнати для слі-

дчих і адвокатів). 
18. Чи включена до посадових інструкцій (функціональних обов'язків) персоналу місця несво-

боди заборона катування. (Ст. 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдсь-

ких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання).  
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Спеціальна загальноосвітня  школа-інтернат 
 

1. Виявлення випадків катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує люд-
ську гідність, поводження чи покарання (ст. 28 Конституції України). 

  
 З боку персоналу установи.  
 З боку осіб, які тримаються в установі.  
 З боку інших осіб.  
 Застосування непередбачених законодавством методів та заходів покарання.  
 Проведення перевірки за випадками катування та жорстокого поводження.  
 Наявність ґрат та решіток на вікнах та дверях.  

 
2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України). 

  
 Врегулювання законом порядку тримання осіб місці несвободи.  
 Право на гуманне ставлення та повагу людської гідності.  
 Загальний емоційний стан утримуваних.  
 Реакція утримуваних на персонал (адміністрацію) установи.  
 Реагування та вирішення конфліктних ситуацій.  
 Фіксація тілесних ушкоджень та побутових травм.  
 Забезпечення права на особисту безпеку.  
 Доступ до психолога, індивідуальні програми психологічної допомоги.  
 Чи існує супровід вихованців | підопічних за межі установи  

 
3. Право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 

48 Конституції України).  
 

 Наявність пристосованих для проживання приміщень.  
 Обладнання приміщень меблями та інвентарем.  
 Дотримання норми площі на особу.  
 Забезпечення індивідуальним спальним місцем.  
 Забезпеченість постільними речами (білизною).  
 Відповідність побутових умов правилам санітарії та гігієни.  
 Можливість миття у лазні (приймати душ).  
 Доступ до санітарного вузла в умовах чистоти та пристойності.  
 Доступ до питної води.  
 Забезпечення права на прогулянку.  
 Чи належним чином обладнано прогулянкові майданчики?  
 Дотримання права на особистий життєвий простір  
 Забезпечення права на якісне харчування.  
 Доступ до свіжого повітря.  
 Можливість провітрювання/наявність вентиляції.  
 Рівень природного освітлення.  
 Рівень штучного освітлення.  
 Забезпечення належного температурного режиму в місцях перебування.  
 Функціонування водо-, тепло-, електромереж.  
 Відповідність одягу та взуття сезону, статі та віку вихованця/підопічного  
 Наявність та облаштування інших спеціальних приміщень передбачених законодавст-

вом.  

 
4. Дотримання права на приватність (ст. 28 Конституції України).  

 
 Роздільне облаштування спальних місць.  
 Обладнання туалетів.  
 Порядок використання систем відеоспостереження /спеціальних оглядових отворів 

(вічка).  
 Обладнання душових кабін та приміщень лазні.  
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 Наявність особистих речей та можливість їх зберігати.  
 Дотримання права на правову допомогу (ст. 59 Конституції України).  
 Надання безоплатної первинної правової допомоги.  
 Наявність інформаційних стендів (правових куточків).  
 Доступ до інформації про свої права та пільги, правове виховання.  
 Можливість оскаржити рішення адміністрації.  

 
5. Стимулювання правослухняної поведінки (ст. 28 КУ). 

 
 Проведення персоналом заходів виховного характеру. 
 Необґрунтоване притягнення до суворої дисциплінарної відповідальності. 

 
6. Дотримання права на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 КУ).  

 
 Доступ до богослужіння та релігійних обрядів.  
 Наявність місця, часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або церемонії. 
 Рівність у правах при проведенні богослужінь, обрядів або церемоній. 

 
7. Контакти із зовнішнім світом. 

  
 Можливість систематично отримувати суспільно важливу інформацію (доступ до ТВ, 

радіо).  
 Наявність умов для проведення побачень.  
 Можливість користуватися телефоном.  
 Можливість користуватися послугами пошти.  
 Дотримання адміністрацією встановленого порядку відправки кореспонденції.  
 Можливість отримання та зберігання передач.  
 Доступ до глобальної мережі Інтернет.  
 Взаємодія з громадськими організаціями.  
 Підготовка до звільнення/випуску та подальшого працевлаштування. 

  
8. Дотримання прав людей з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, інших вразливих категорій.  

 
 Наявність спеціальних пристосувань для осіб із вадами (зору, слуху, мало мобільних 

груп населення).  
 Наявність ІПР та виконання рекомендацій ЛКК (МСЕК).  
 Забезпечення права на реабілітацію.  

 
9. Забезпечення права на освіту (ст. 53 КУ).  

 
 Наявність навчального закладу / консультативного пункту.  
 Обладнання навчальних приміщень, класів, учбових майстерень.  
 Забезпеченість підручниками, навчально-методичним приладдям та літературою.  
 Організація навчального процесу, розклад занять, навчальні плани.  
 Проведення занять для педагогічно занедбаних та невстигаючих учнів.  
 Можливість участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.  
 Доступ до професійно-технічної та вищої освіти.  
 Можливість вибору форм навчання, факультативів, позакласних занять.  
 Наявність учнівського самоврядування.  
 Сприяння працевлаштуванню випускників.  

 
10. Право на працю та захист від експлуатації (ст. 43 КУ).  
11. Пенсійне/соціальне забезпечення.  
12. Забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст. 49 Конституції України).  
 

 Доступ до лікаря.  
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 Забезпечення медичними препаратами.  
 Надання спеціалізованої медичної допомоги.  
 Дієтичне харчування  
 Наявність Ліцензії на використання психотропних препаратів  
 Укомплектованість штату медичних працівників  

 
13. Право на рівність (ст.24 КУ).  
14. Право на вільний розвиток своєї особистості (ст.23 КУ).  
15. Наявність на дверях кабінетів табличок із назвами посад та прізвищ.  
16. Чи забезпечено включення навчальних матеріалів та інформації про заборону катувань 

та інших видів неналежного поводження до програм підготовки персоналу. 
17. Чи включена до посадових інструкцій (функціональних обов'язків) персоналу місця несво-

боди заборона катування. (Ст. 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдсь-
ких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання). 

18. Право на дозвілля та відпочинок.  
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Організація візиту НПМ та написання звіту 
 

 
Матеріали презентації. 
Катерина Чумак 
Секретаріат Уповноваженого Верховної РадиУкраїни 
з прав людини (Київ, Україна), заступник керівника Департаменту 
з питань реалізації Національного превентивного механізму 

 

 
Організація візиту 
 

1. Вибір місця несвободи.  
2. Тривалість відвідування. 
3. Збір інформації про МН. 
4. Склад групи. 
5. План дій. 
6. Логістика. 
7. Розподіл ролей. 
8. Матеріально-технічне забезпечення. 
9. Інструктаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моніторинговий візит 
 
 Недопуск на територію МН. 

 Заборона фото чи відео зйомки. 

 Факт жорстокого поводження з людиною. 

 Приїзд представників відомства, якому підпорядковується МН. 

 Взаємодія із ЗМІ. 

 Конфлікт інтересів. 

 Прохання клієнтів МН. 

Написання звіту 
 

 Написання прес релізу (до 3-х днів). 

 Заповнення бази візитів npmukraine.org. 

 Написання рекомендацій. 

 Підготовка акту реагування. 

            ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІЗИТУ НПМ:  

«КРОК ЗА КРОКОМ» 

Важливо для монітора 
 

 Орієнтуватися в нормах міжнародного та національного законодавства. 
  чітко пам`ятати про мету моніторингу та мандат НПМ. 
 Знати особливості об`єкта (МН). 
 Співпрацювати з іншими учасниками команди. 
 Виявляти людяність, тактовність та толерантність. 
 Демонструвати об`єктивність, неупередженість, чесність, вимогливість до себе та інших. 
 Бути психологічно та емоційно стійким, виявляти терпимість у можливих конфліктних ситуа-

ціях. 

 

! 

Модуль 4. 
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Джерела, методи, інструментарій моніторингових візитів НПМ: інтерв’ю, 
спостереження, аналіз документів тощо. Принципи збору інформації 

 

 

 
 
 

Валентина Волік, монітор національного  
превентивного механізму,  

член ЕР 

 
Незалежний моніторинг є одним з інструментів, що дозволяють підвищити рівень дотри-

мання прав людини в умовах ізоляції від суспільства. Крім того, моніторинг може стати почат-
ком соціальних змін.  

Визначення моніторингу Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
(прийнятий резолюцією 57/199 Генеральної Асамблеї від 18 грудня 2002 року) у статті 1 обу-
мовлює, що має на меті створення системи регулярних відвідувань, які здійснюються незале-
жними міжнародними та національними органами, місць, де перебувають позбавлені волі 
особи, з метою запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що при-
нижують гідність, видам поводження і покарання. 

Ця система регулярних відвідувань дістала назву «моніторинг», оскільки передбачає сис-
тематичне відвідування місць несвободи. 

  
Завдання моніторингу:  
 

1. Активне, планове збирання й опрацювання по можливості вичерпних даних про стано-

вище з правами людини в конкретній галузі для аналізу ситуації.  

2. Порівняння реального стану з формально прийнятим у державі законодавством, нормами 

міжнародного права та дослідження практичного його дотримання у цій галузі.  

3. Визначення причин порушень і пошук розумних рішень щодо зміни ситуації. 

4. Накопичення матеріалів, необхідних для подальшої діяльності в обраному напрямі.  

10 етапів підготовки, проведення та аналізу моніторингового візиту:  
 

1. Визначення основних цілей і завдань моніторингу.  

2. Створення моніторингової групи. 

3. Підготовка моніторів до візиту.  

4. Збирання інформації про об’єкт моніторингу.  

5. Складання плану візиту.  

6. Проведення візиту.  

7. Підготовка звіту.  

8. Оцінка результатів. 

9. Опублікування результатів. 

10. Планування майбутніх візитів.  

Основні методи, що використовуються під час моніторингових візитів 

  
Найбільш поширеними методами моніторингових візитів є : 

 
 інтерв’ю; 

 спостереження; 

 аналіз документів.  

Метод 1. Інтерв’ю — це форма усного спілкування, обмін точками зору і інформацією.  
 
У ході моніторингу інтерв’ю можуть проводитися як із клієнтами та їх родичами, так і з пер-

соналом закладу. Плануючи проведення інтерв’ю, важливо приділити увагу таким аспектам, 
як кількість та тривалість інтерв’ю (кількість питань), місце проведення інтерв’ю, анонімність і 
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конфіденційність, кандидатури для бесід, моделі поведінки інтерв’юера в різних ситуаціях (на-
приклад, як поводитися з людьми з підвищеною агресивністю або тривожністю, дітьми тощо), 
правила фіксування інформації.  

 
Метод 2. Спостереження.  

 
Безліч фактів і свідчень про стан справ у закладі можна отримати завдяки звичайним чут-

тям, властивим будь-якій людині: зір, слух, дотик, нюх, смак. Іншими словами, всім тим, що 
може допомогти скласти загальне уявлення про місце відвідин у ході спостереження. І це може 
бути набагато ефективніше, ніж багатогодинні бесіди або десятки сторінок тексту. Наприклад, 
неприродний запах або бруд в громадських місцях є переконливим показником нехтування 
санітарними нормами. Водночас, усмішки клієнтів і яскраві фарби в оформленні кімнат свід-
чать про загальний емоційний фон організації послуг. Спостереження добре спрацьовує як 
спосіб верифікації офіційної позиції чи заяв персоналу закладу про якість надаваних послуг і 
стан прав людини. Наприклад, усі запевнення про те, що персонал із повагою і увагою ста-
виться до всіх без винятку клієнтів, можуть бути поставлені під сумнів звичайним фактом від-
сутності звички стукати у двері їхньої кімнати перед тим, як туди увійти.  

 
Метод 3. Аналіз документів  
 
 штатний розклад,  

 положення, статут,  

 внутрішні інструкції, розпорядки дня,  

 інформаційні буклети та листки, плакати,  

 дані про кількісні та якісні характеристики клієнтів,  

 плани роботи тощо.  

 
Важливо зафіксувати, наскільки формально зазначена на папері інформація відобража-

ється в реальних діях як персоналу, так і клієнтів організації.  
 
 

Особливості моніторингу місць несвободи соціальної сфери на  
території Донбасу 

 
 
Матеріали презентації 
Олена Темченко 
Заступник керівника Департаменту з питань реалізації  
Національного превентивного механізму Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 
1. Внутрішня готовність до візиту: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Мета візиту. 

Ми маємо виконати 
завдання візиту

Ситуація в країні не 
залежить від дій

В країні війна

•неупереджено

•Професійно

•Ми з КИЄВА

•персоналу

•клієнтів

•персонал і клієнти 
живуть в умовах 
війни, вони «не 
вибирали» установу  



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 126 
 
 

на прояв негативних емоцій  

не робити передчасних висновків, а  з'ясовувати тільки 
фактичний стан

не виступати "великим розумником" (критика повинна 
допомагати і мотивувати, а не кривдити)

не задавати каверзні питання

не реагувати на прояви «ІНШОГО»

3. Спілкування  з:  

 

 клієнтами; 

 батьками й рідними; 

 персоналом; 

 іншими особами. 

 

 
 

Принципи спілкування: 
 
Не нашкодь: 
 

 принцип гуманності, поваги людської гідності особистості; 

 принцип поваги до політичних вподобань; 

 принцип справедливості. 

Якщо можеш – допоможи: 
 

 принцип благодіяння. 

Гуманність, повага до людської гідності: 

 
 питання ставити, враховуючи інтелект, стан  здоров'я, статус людини; 

 вислухати людину. 

 
ЗАБОРОНА: 
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Деякі «нагадування» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фокус моніторингу 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забезпечення права на харчування 
 

 Фінансування(Улітку 2014 р. заборгованість була 4 місяці) 

 Наявність запасів(У 2014 р. виживали завдяки допомозі військових,на зиму 2014-

2015 р. заготовлено запасів більше, ніж звичайно) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Право на безпеку 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 128 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право на належні умови проживання 

Теплівський ПНІ 

Старобільський ПНІ 
 

Новоайдарська санаторна школа-інтернат 
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Дзержинська ЗОШІ № 1 Артемівський ПНІ 

Стацвідділення Дзержинського терцентру 

Краснолиманський пансіонат для ветеранів 

війни та праці 
Краснолиманський ЦСРД 

Білицький ГІ 
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Краматорський будинок дитини «Антошка» Краматорська санаторна ЗОШІ 
 

Краматорська спец ЗОШІ 

Маріупольська спец ЗОШІ № 21 
 

Центр опіки м. Маріуполь 

Маріупольська міська психіатрична лікарня № 7 
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Центр медико-соціальної реабілітації МЛ № 10 м. Маріуполь 

Нижнівський ПНІ 
 

Маріупольська санаторна ЗОШІ № 11 

Маріупольський пансіонат для ветеранів  війни та праці №1 
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Маріупольський пансіонат для ветеранів  війни та праці №2 

ЗОШІ № 2 м. Маріуполь 

Маріупольська спец ЗОШІ № 37 
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Техніки моніторингу: інтерв’ю під час візиту 
 
 
Матеріали презентації 
Віра Яковенко 
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в дія-
льності правоохоронних органів (Київ, Україна),регіональний ко-
ординатор у Полтавській області 
 

Що варто, а що не варто робити в процесі опитування 
 
Особи, які проводять опитування 
 

Вимоги до особи, яка здійснює опитування особи: 
 
 Урахування рівня розвитку та можливостей особи. 

 Гнучкість. 

 Об’єктивність. 

 Емпатія. 

 Помітити й використати в контакті з особою інформацію про її здібності у сфері верба-

лізації, знання про оточуючий світ і обставини справи, пам’ять, мислення та емоційну 

зрілість.  

 Запитання, що адресуються особи, мають ставитися з урахуванням її мовних можли-

востей, а також знань і досвіду. 

 
Гнучкість 
 
Рекомендується не дотримуватися жорстких сценаріїв, а враховувати індивідуальні особ-

ливості особи – темп її роботи, процес мислення й розуміння світу. 
 
Об’єктивність 

 
Необхідність нейтрального ставлення особи, яка веде опитування, уникання тенденційно-

сті, що може проявлятися свідомо чи несвідомо у голосі, міміці, позі тіла або запитаннях, які 
містять вказівку щодо відповідей або їхню оцінку. 

 
Емпатія 
 

Допомога особі впоратися зі страхом, пов’язаним із раніше пережитим негативним досвідом 
та з ситуацією опитування. 

 
Вимоги до особи, яка проводить опитування: 
 
 мінімальні знання в галузі психології розвитку й клінічної психології; 

 знання технік опитування цієї категорії свідків; 

 рівень теоретичної підготовки; 

 досвід і природні схильності до встановлення контакту з дитиною; 

 особистісні риси (наприклад, емпатичність, терплячість тощо). 

 
Особи, присутні під час проведення опитування дитини 
 

Варто враховувати вплив присутньої особи, близької дитині, а також інших чужих дитині 
осіб, які мають вплив на зміст і форму її висловлювань.Необхідно, щоб вони: 

 
 займали місце, максимально віддалене від дитини; 

 не знаходилися перед її очима; 
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 вели себе пасивно; 

 не проявляли своїх емоцій.  

Оптимальною є ситуація, коли вони знаходяться в іншому приміщенні з можливістю спосте-
реження за ходом процесуальної дії через одностороннє скло або за допомогою аудіотехніки. 

 
Такий підхід важливий тому, що: 
 
 Діти часто не хочуть розкривати правдиву інформацію у присутності близької їм людини 

через сором з приводу зазнаної кривди, побоюються реакції близьких або стараються 

їх захистити від емоційно важкої інформації. 

 Під час розповіді про травматичний досвід діти відчувають емоційне напруження бли-

зької їм людини та викликані цим негативні емоції, що природно становить додатковий 

психологічний тягар. 

 Присутність близької людини, навіть якщо її поведінка буде пасивною, може сприйма-

тися як форма тиску на дитину та створювати підставу для того, щоб поставити під 

сумнів вірогідність розповіді. 

 Присутність цих осіб при допиті дитини суперечитиме подальшому виконанню ними 

ролі свідка в справі. 

 

Роль психолога під час проведення опитування 
 
Завдання: 
 
 Підготовка дитини до дачі показань шляхом адекватного рівню її розвитку, пояснення 

її ролі у провадженні.  

 Подбати про якнайсприятливішу емоційну форму дитини, що служить належній моти-

вації до співпраці та свободі викладу інформації.  

 Підтримка дитини під час проведення процесуальної дії. 

 Оцінка наслідків травми, які зазнала опитувана дитина, особливо у випадку малоліт-

ніх жертв фізичного, психічного і сексуального насильства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩО ВИ НЕ ПОВИННІ РОБИТИ ПІД ЧАС ОПИТУВАННЯ: 
 

 Не “читайте лекцій” під час опитування! 

 Ніколи не хваліть та не обіцяйте нагороду за надання інформації! 

 Не примушуйте відповідати, навіть якщо ви знаєте, що дитина обманює або не 

розповідає частину інформації, яку вона повинна знати! 

 
ТРИВАЛІСТЬ ОПИТУВАННЯ ДИТИНИ 
 
Пам'ятайте: 
 
 Чим молодшою є дитина, тим швидше вона втомлюється! 

 Враховуйте вік та рівень розвитку дитини! 

 Зауважуйте на психофізичний стан дитини (особливо коли йдеться про 

фізичне, сексуальне та психологічне насильство)! 

 Дізнайтесь про особливості виховання дитини в сім'ї та рівень турботи 

про неї! 

 

! 
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 Ніколи не питайте особу, як вона хоче покарати кривдника, що, на її думку, по-

винно бути покараним за те, що він зробив! 

 Не судіть будь-яку з відповідей, яка дається! 

 Не виправляйте “неправильну відповідь”. Попросіть роз'яснень! 

 Не направляйте особу, роблячи припущення про інформацію, яка стосується 

порушення права! 

 Не показуйте роздратування, коли вам не вдалося отримати інформацію, яку 

ви хотіли б почути, краще зупинитися і зробити коротку перерву! 

 Не підганяйте особу, яка не готова говорити.  

 Не давайте обіцянок яких ви не можете дотримати, в т.ч. “з тобою більше 

ніколи не станеться нічого поганого”! ВЗАГАЛІ – не давайте обіцянок. 

 Ніколи не кажіть, що ви не збираєтеся розказувати нікому про речі, які 

ви почуєте від особи. Може статися так, що ця справа має бути розголошена! 

Процес опитування  
 
Головна настанова інтерв’юеру 

 
Свідки повинні сприйматися не лише як джерело доказів, а як люди, які спантеличені, заля-

кані і зазнали ї шкоди, а також можуть бути особливо безпорадними і вразливими. 
 
Процес опитування 

 
 Попередня фаза (зберіть необхідну інформації про рівень розвитку особи; визначте чіткий 

перелік питань, які необхідно з'ясувати). 

 Вступна фаза (використовуйте  ім'я особи, звертаючись до неї; представтесь; зверніться до 

загальних тем, починаючи спілкування; встановіть, чи в змозі особи відрізнити правду від 

обману; повідомте особи про її право уточнювати незрозумілі питання, повідомляти про 

втому, спрагу та інші потреби). 

 Фаза вільної розповіді (вислухайте інформацію про подію, з огляду на своє бачення; слід-

куйте за емоціями та невербальними проявами під час розповіді; зверніть увагу на специ-

фічні слова або мовні звороти, які використовує особа). 

 Фаза детальних запитань (складайте питання відповідно до віку та рівня розвитку особи;  

задавайте особі якомога більше відкритих питань: Що… Хто… Де…? ). 

 Заключна фаза (дайте час дитині заспокоїтись; подякуйте дитині за приділений час, проде-

монструйте розуміння її емоцій; запитайте, як вона себе почуває, чого побоюється; завер-

шіть своє спілкування розмовою на нейтральні теми). 

 

Налаштування 
 
 Місце для інтерв'ю має бути нейтраль-

ним, спокійним та безпечним. 

 Сядьте так, щоб бути на одному рівні 

очей з дитиною. 

 Сядьте поруч з дитиною, але не дуже 

близько; не втручайтесь на “територію 

дитини”. 

 Чим менше людей присутні під час ва-

шої розмови з особою, тим краще. 

 Краще рішення: спеціально навчена людина проводить бесіду з особою, інша записує 

та готує звіт.  

 У деяких випадках відповідність статей між інтерв'юером та особою може бути важли-

вим питанням, але важливішою є кваліфікація інтерв'юера. 

Пам’ятайте! 
 

Діти дошкільного та молод-
шого шкільного віку без впливу 
дорослої особи не можуть вига-
дати ситуації сексуального наси-
льства через відсутність необхі-

дного життєвого досвіду! 
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Конкретизація фаз опитування 
 

Вступна фаза 

 
 Привітайтеся з особою, звернувшись до неї на ім’я. 

 Будьте відкриті та доброзичливі. 

 Скажіть особі де під час інтерв'ю будуть її / його батьки / опікуни / адміністрація тощо. 

 Представте себе та інших людей особі, скажіть хто ви, що ви тут робите, яка роль інших 

людей. Розкажіть це у спосіб, зрозумілий для особи. 

 Скажіть особі, що ви збираєтеся робити. 

 Будьте рішучими, звертайте увагу на будь-які симптоми нервозності особи. 

 Почніть задавати питання, починаючи з питань про життя особи. 

 Не запитуйте нав’язливі питання, такі, як «ти хочеш бути моїм другом?» або «ми будемо 

залишатися друзями?». 

 Будьте уважні до потреб особи, реагуйте, якщо особа, наприклад, хоче пити або піти 

до туалету. 

 
Фаза вільної розповіді 
 

 У ході обговорення знайомої теми з особою слухайте лексику і мову особи і адаптуйте 

свою мову і словниковий запас відповідно (не використовуємо жаргон та ненормативну 

лексику). 

 Попросіть дитину ідентифікувати кольори, зробіть так, щоб дитина продемонструвала 

свої навички підрахунку, перевірте розуміння прийменників (позаду, попереду, і т.д.). 

Поясність значення брехні і правди (особливо важливо з маленькими дітьми). 

 Припущення проти незнання. Скажіть особі, що якщо вона не знає відповіді на питання, 

то вона не повинна робити припущення, а сказати “я не знаю”. 

 
Фаза детальних запитань 
 
 Ставити відкриті запитання (хто?, де?, коли?, що?). 

 Стимулювати згадування. 

 Підбадьорювати говорити якомога більше. 

 Не перебивати дитину. 

 Краще не робити нотаток. 

 Навідні запитання та запитання з варіантами, відповіді ставити не рекомендується. 

 
Заключна фаза 

 
 Впевнитись, що дитина подолала стрес. 

 Пограти в гру, що не пов'язана з темою. 

 Звернутися до нейтральної теми, історії. 

 

 Подякувати дитині. 

 Пояснити, що відео не буде ніколи показано іншим людям, які не займаються справою. 

 Запитати чи є питання до інтерв’юєра. 

 Порадитися з членами команди. 

Загальні техніки проведення опитування 

 
 Використовуйте мову, зрозумілу дитині. 

 Використовуйте фрази, що містять тільки одне питання або одну думку, прості слова, 

прості часи і короткі речення, не використовувати подвійні негативи. 

 Уникайте використання “якщо / тоді” з маленькими дітьми. 
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 Погодьте з дитиною звичайні назви, що стосуються осіб, частин тіла і статевих актів, 

запитайте його / її, які назви використовувати. 

 Використовуйте ім'я на кшталт “дядько Петро”, не використовуйте особисті займенники, 

такі як “він”. 

 Будьте конкретні у своїх питаннях - маленькі діти реагують дуже буквально. 

 Завжди просіть дитину пояснити слова або вирази, які ви не розумієте. 

 Відрегулюйте темп інтерв'ю за здібностями дитини, щоб дати їй можливість відкритися. 

Будьте терплячими. 

 Якщо дитина затуляє своє обличчя або очі, знижує голос чи шепоче, відповідаючи на 

питання, дозвольте їй це зробити. 

 Контролюйте свої емоції, тон вашого голосу, вашу міміку, не показуйте цікавість або 

шок, незалежно від того, що говорить дитина. 

 Якщо дитина відчуває труднощі у розмові про насильство попросіть її показати на ля-

льках або намалювати картинку. 

 Почніть із заохочення розповіді про випадок за допомогою відкритих питань, таких як 

“розкажи мені, що сталося?”. 

 Підтримуйте розповідь фразами “розкажи мені більше” або “що відбулося далі?”. 

 Перейдіть від загальних питань до більш конкретних, зважаючи на найбільш вагомих 

людей і події. 

 Будьте обережні з питаннями “так-ні”. 

 Майте перелік питань, які ви не повинні пропустити задати (у голові або на папері). 

 

 

Під час роботи з дитиною зверніть увагу: 

 

 Що змінило настрій дитини? 

 Яка тема змінила настрій? 

 Яка тема спричинила зміну в поведінці? 

 Яка тема призвела дитину до спроби відволі-

кти інтерв’юєра? 

 Які теми дитина обминала зовсім? 

 Що його\її мова тіла говорила вам? 

 Якщо дитина не відкрилася, то проконсуль-

туйтеся в інших членів команди, що можна ще 

зробити. 

 Не говоріть дитині, що ви знаєте, що з нею чи-

нили сексуальні дії. 

 Не називайте самі ім'я конкретного насиль-

ника. 

 Не говоріть, що ви думаєте про те, що з нею 

трапилося. 

 
Методи документування опитування  

дітей: 
 

 Нотування; 

 Фіксування опитування за допомогою аудіо 

носіїв; 

 Фіксування опитування з використанням ві-

деокамери; 

 Комбінації вищеперерахованих технік. 

Під час роботи з дитиною зверніть увагу: 
 
 Що змінило настрій дитини? 

 Яка тема змінила настрій? 

 Яка тема спричинила зміну в поведінці? 

 Яка тема призвела дитину до спроби відволі-

кти інтерв’юєра? 

 Які теми дитина обминала зовсім? 

 Що його\її мова тіла говорила вам? 

Роль інтерв’юєра: 
 

 Бути об’єктивним. Не нав’язувати  власних 

переконань дитині, а зосередитись на з’ясу-

ванні фактів.  

 Бути нейтральним. Завжди обдумувати та 

обговорювати альтернативні гіпотези. 

 Бути дружнім до дитини – приємним, підтри-

муючим, не проявляти авторитаризму. 

 Не сердитись, якщо дитина не так себе пово-

дить і не так відповідає. 

 Співпереживати та бути терплячим. 

 Не травмувати дитину. 

 

 
Під час інтерв'ю намагайтесь уникати: 
 
 Прямого, пильного погляду на дитину упро-

довж усього допиту. Зосереджувати погляд на 

дитині потрібно не більше ніж  30 % від часу 

спілкування. 

 Привнесення своїх власних проблем/тем в ро-

змову, розповідей про власне минуле. 

 Не вдягайте форму, а також надто відкритого 

одягу під час допиту. Це може налякати ди-

тину, зробити її напруженою чи навіть нага-

дати їй про ситуацію насильства.  

 Не майте на собі яскравих та великих прикрас, 

оскільки дитина буде концентрувати увагу на 

прикрасах, а не на розмові. 
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Інтерв’ю з особами які мають тілесні ушкодження 

 

Основні питання: 

 
 Коли, о котрій годині били? 

 Де ви знаходились? 

 Хто був присутній? 

 Що ви робили (стояв, сидів, відлетів)? 

 Чи була сварка – працівник-затриманий? 

 Що  де відбувалось до моменту затри-

мання? 

 Опишіть зовнішність осіб, які вас затри-

мали ( зріст, вага тощо). 

 Які були запахи від них? 

 В якому вони були одязі? 

 Чи була в них зброя та спецзасоби? Які 

саме? 

 Що вони казали? 

 Чи висловлювали в вашу сторону пог-

рози? 

 Які методи вгамування до вас застосову-

вали? 

 В якому положенні та позі ви знаходи-

лись? 

 Чи змінювали свою позу ви, особи, які вас 

затримали? 

 Причини пошкоджень – тіло фіксували/ не 

фіксували. 

 В яку частину тіла били? 

 Чим саме били? 

 Чи були свідки до затримання, під час за-

тримання, у відділку? 

 Чи знайомі ви зі свідками? 

 Якщо не знайомі опишіть їх. 

 Які розміри приміщення в якому ви знахо-

дились? 

 Опишіть всі предмети, що були в приміщені 

(шафа- відкрита/закрита, стілець, швабра, 

тощо). 

 Яка ступінь жорсткості предмета, яким на-

носили удари? 

 Чи були посадові особи при відібранні показів? 

 Яке було освітлення? 

 Яка мова особи, що била (специфіка). 

 Опишіть взуття особи. 

 Хто і чим завдавав удару - кулак, лікоть. 

Нога, підбори, палиця тощо. 

 Чи наступали на груди, ноги, руки… 

 За допомогою чого та до чого фіксували? 

 Чи змочували тканину при накладені елект-

родів? 

 Чи прикладали лід для приховування ушко-

джень? 

 Чи вас підвішували? 

 Чи були в приміщенні поліетиленові пакети, 

протигази,солдатські шапки? 

 В яку частину тіла удар наносили 1 раз, в яку 

багаторазово? 

 Чи роздягали під час допиту? 

 Куди доставили після? 

 Чи оглядав вас медичний працівник? 

 Чи проводили вам СМЕ? 

 Роздягали? 

 Як принижували,що казали? 

 Чи міг пересуватися самостійно? 

 Чи були набряки? 

 

Особлива увага! 
 
 Скарги типу «болить голова» 

 Положення тіла 

 Оглянути ушкодження 

 Предмет нанесення – тупий,гострий, хімречовини… 

 Наявність електрошоку 

 Сліди від застосування пакету 

 За допомогою чого приводили до тями 

 Що бачив, чув…. 

 

ДУЖЕ ЧАСТО ТАКІ ОСОБИ НАС ДЕЗІНФОРМУЮТЬ!!!!  
ВИ НЕ ЕКСПЕРТ – НЕ РОБІТЬ ВИСНОВКИ 
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Написання релізу за результатами візиту  
 

 
Матеріали презентації.  
Надія Колесникова 
Центр інформації про права людини (Київ, Україна),  
координаторка проектів 

 
Умови роботи з інформацією 
 
 Закон України про захист персональних даних. 

 «Уповноважений зобов'язаний зберігати конфіденційну інформацію. Це зобов'язання 

діє і після припинення його повноважень. У разі розголошення таких відомостей Упов-

новажений несе відповідальність у встановленому законодавством порядку. Уповнова-

жений не має права розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та 

інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди. Уповноважений здійснює парламентсь-

кий контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації» – Закон України 

про Уповноваженого ВРУ з прав людини, ст.14. 

 «Забороняється без згоди особи або без згоди її законного представника та лікаря-

психіатра, який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу, яка стра-

ждає на психічний розлад, фотографувати її чи робити кінозйомку, відеозапис, звуко-

запис та прослуховувати співбесіди особи з медичними працівниками чи іншими фахі-

вцями при наданні їй психіатричної допомоги» – Закон України про психіатричну допо-

могу, ст. 6 

 Кодекс монітора: «Моніторам заборонено використовувати отриману інформацію без 

обговорення з іншими представниками НПМ». 

 
РЕЛІЗ = ШАНС БУТИ ПОЧУТИМ!!! 
 
 

Навіщо? 
 

1. Мета спілкування. 
2. Ключове повідомлення. 
3. Інструменти та канали комунікації. 
4. Речники. 

 
 

Реліз 
 

 Фірмовий бланк. 

 Заголовок – бажано до 7 слів. 

 Лід – перші 1-2 речення, повністю розкриває основну суть новини (меседж), відповідає на 

1 з ключових питань. 

 Текст (контент) – структурований, розбитий на абзаци, містить відповіді на Що? Хто? Де? 

Коли? Навіщо? Як? 

 Контекст (якщо є) – нагадаємо, що … передісторія, вводимо в курс справи. 

 Бекграунд (довідково) – про організацію, про проект, внизу. 

 
 

 

 спілкування; 

 роз'яснення; 

 руйнування стереотипів; 

 профілактика; 

 lifestyle; 

 мотивація; 

 мобілізація, залучення прихильників; 

 політичний тиск 

 куди звертатися по допомогу та як діяти; 

 … 

 

                    ІНФОРМУВАННЯ ПРО ВІЗИТ ТА ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГОВОГО ВІЗИТУ НПМ 

? 
Навіщо потрібен реліз? 

 

Модуль 5. 
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Поширені помилки: 
 

 Хронологічний принцип побудови матеріалу. 

 Заголовок і лід у стилі «відбулася подія» - це 

не інфопривід. 

 Обов’язкове наведення цитат усіх учасників. 

 Намагання упхати якомога більше інформа-

ції. 

 Подання не нової, загальнодоступної інфор-

мації як новини. 

 Зловживання штампами, спеціальною тер-

мінологією без роз'яснень тощо. 

! 

 Контакти, контактна особа. 

 Посилання на організацію донора/ підтримку. 

 Формат - .doc, фото та відео додаються ок-

ремо і з описом.  

 

1 РЕЛІЗ = 1 ІСТОРІЯ 
 

5W (what, who, when, where, why) + 1H 
(how): 

 
 Що? = важливість події або результату. 

 Хто? = важливість носія інфо/ спікера/ ге-

роя. 

 Коли? = важливість часу. 

 Де? = важливість місця події. 

 Як? = важливість/ унікальність способу. 

 «Зачєм»?=  

 
Загальні Вимоги до тексту:  
 
 Оперативність. 

 Точність. 

 Достовірність. 

 Повнота. 

 Грамотність. 

 Факти vs емоції. 

 Короткі коментарі/ цитати. 

 Регулярне оновлення (якщо є). 

 Простота: 

 прості слова; 

 простий синтаксис; 

 роз'яснення термінів, абревіатур, жаргону; 

 уникнення штампів, епітетів; 

 цифри. 

 

Принципи інформування: 
 

 простота; 

 наочність; 

 корисність; 

 емоційна привабливість; 

 естетична привабливість; 

 унікальність; 

 регулярність взаємодії; 

 людям цікаві інші люди; 

 зворотній зв’язок з 

аудиторією. 

Заголовок 
 

 Це новина в одному реченні. 

 Повідомлення про факт, який відбувся, або анонс події, на яку чекаємо. 

 Дієслово виражає основну суть самої новини (що сталося). 



ЗБІРНИК КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 141 
 
 

Можна й треба! 
 

 Формувати і знати свою аудиторію. 

 Тег @. 

 Хештег #НПМ. 

 Підписка + розвиток власного бренду. 

 Комент + перепост. 

 Діалог, спілкування. 

 НПМ потрібні друзі!! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розсилка релізу 
 

 ТЕМА листа – максимально зрозуміло і коротко. 

 ЗАКРИТА розсилка – не така, що усі бачать усіх адресатів. 

 ТІЛО листа – коротка інформація + частина або весь прес-реліз, + контактна особа та 

контакти, + «якщо ви не бажаєте отримувати від нас листів …», + ваш сайт, ви в соціалках. 

 Уникайте!! koshe4ka16@mail.ru 

 

Що хотів сказати автор: 

 
 Монітори відзначили, що недбала бездіяльність керівництва міськвідділу сприяє 

умовам порушення прав людини в підрозділі. 

 Особа, відповідальна за перебування затриманих, не здійснює передбачені Кримі-

нальним процесуальним кодексом заходи щодо запобігання порушень прав цієї ка-

тегорії осіб.   

 Всі дії із затриманими особами проводяться у робочих кабінетах працівників міліції, 

що заборонено чинним законодавством, адже така практика створює передумови 

для неналежного поводження з боку правоохоронців.  

 Майже усі санвузли дисциплінарного ізолятора перебували у жахливому стані та по-

требували ремонту. 

 Співробітниками установи докладається певних зусиль для реалізації Законів Укра-

їни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

 У реальному житті ця проблема має серйозні наслідки – вихованці молодіжного від-

ділення демонструють відсутність зубів. 

 Закрита тісна кімната з відром для справляння природних потреб. 

 

Життя після моніторингу: 
 

 Прес-реліз. 

 Звіт. 

 Акт реагування. 

 Співпраця зі ЗМІ. 

 Спеціальна доповідь. 

Пишемо реліз: 

1. Визначити 
головний меседж!

2. Написати реліз.

mailto:koshe4ka78@mail.ru
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Цільові аудиторії: 
 
 Адміністрація та працівники МН. 

 Policymakers. 

 ОДА. 

 Органи місцевого самоврядування. 

 Рідні тих, хто знаходиться в МН. 

 Активісти. 

 Студенти. 

 Місцеві громади. 

 Адвокати. 

 ГО. 

 
 
 



ДОДАТКИ 

Додаток 1 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ МОНІТОРА 

1. У ході моніторингу керуватися високими моральними принципами і ставити пріоритет прав 

людини вище за інтереси будь-якої особи, організації, партії або державного закладу. 

2. За будь-яких обставин дотримуватися законів України й міжнародних стандартів прав лю-

дини. 

3. Працювати з повною віддачею під час підготовки та в ході моніторингового візиту та напи-

сання звіту за ним. 

4. Дотримуватися всіх законних вимог режиму місця відвідування. 

5. Обережно й з усією відповідальністю ставитися до інформації, отриманої в ході візитів, й 

розголошувати її тільки в узагальненому вигляді й після узгодження із колегами по моні-

торингу. 

6. Не використовувати з особистою/професійною метою інформацію, яку було отримано в 

ході візиту. 

7. Персональні дані людей, які стали відомі під час моніторингу, розповсюдженню не підля-

гають. 

8. За будь-яких обставин, незалежно від того, яку саме організацію представляє монітор,до-

тримуватися принципів неупередженості й об'єктивності в ході моніторингу, а також у ході 

висвітлення результатів відвідувань місць несвободи. 

9. Не давати обіцянок приватного характеру, які виходять за межі мандату, порушують но-

рми закону. 

10. Підтримувати ефективні і професійні стосунки із представниками Департаменту НПМ, які 

ґрунтуються на взаємній повазі й розумінні законної й рівної ролі кожного в процесі проти-

дії катуванням та жорстокому поводженню. 

11. Дотримуватися мандату НПМ, з повагою ставитися до представників адміністрації за-

кладу, який є об'єктом моніторингу, поводитися з ними чемно та ввічливо, не до пускати 

образливих висловлювань на їхню адресу. 

 
Загальні правила моніторингу НПМ 

 
1. У разі запропонування власної кандидатури на посаду монітора особа повинна надати 

повну й об'єктивну інформацію про себе (стан здоров'я, наявність судимостей, перебу-

вання на державній службі, робота в місцях несвободи]. 

2. Монітор повинен у повному обсязі вивчити всі необхідні нормативні документи, що регу-

люють діяльність місць несвободи. 

3. Монітор повинен регулярно, якісно й у визначений термін виконувати функції, які покла-

дені на нього/неї(брати участь у моніторингових відвідуваннях, своєчасно готувати й на-

давати звіти за підсумками візитів). 

4. Монітор повинен усвідомлювати й миритися із тим, що він/вона може бути не допущений 

до бесіди з деякими особами, які утримуються в місцях несвободи, в тому випадку,коли 

така бесіда може бути небезпечною для будь-якої сторони або зашкодити правосуддю. 

5. У випадку зустрічі зі знайомими особами з числа осіб, які перебувають у місцях несвободи, 

монітор повинен заявити про самовідвід. 

6. У разі виявлення фактів жорстокого поводження в місці несвободи монітор повинен не-

гайно повідомити про це інших членів моніторингової групи і. передусім, представника Де-

партаменту з питань реалізації НПМ. 

7. За умови початку кримінального провадження, набрання чинності обвинувальним виро-

ком суду щодо монітора Експертна рада ставить питання про відсторонення його від ро-

боти. 

8. Монітор у жодному разі не повинен отримувати/виконувати будь-які доручення з боку 

утримуваних осіб у місцях несвободи; передавати будь-які речі або інформацію, а у випа



9. дку виникнення таких ситуацій - відмовлятися, пояснюючи мандат монітора, і негайно по-

відомляти інших моніторів або уповноважених осіб. 

10. Робота у складі НПМ є добровільною та неоплачуваною. Монітори можуть претендувати 

на відшкодування витрат на проїзд, харчування та проживання. 

11. Повноваження монітора підтверджуються персоналізованим дорученням Уповноваже-

ного ВР України з прав людини. 

12. Монітор має бути усунутим від роботи у НПМ за неналежну поведінку або невиконання 

покладених на нього/неї обов'язків та/або за порушення Декларації монітора. 

13. Процедура звільнення повинна бути справедливою й публічною. 

 
За порушення Декларації чи правил поведінки, монітор може бути позбавлений права 

здійснювати за дорученням моніторингові функції в рамках діяльності НПМ України. 
 
Положення Декларації монітора та правил поведінки приймаю та зобов’язуюсь викону-
вати 

 
 
 

Дата  __________   Підпис  ___________________     П. І. Б.   _______________ 
 

 
 
 
 



Додаток 2 
 

 
 
 
Уповноваженому  
Верховної Ради України з прав людини 
ЛутковськійВ.В. 

 
 
 
 
 
 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

про нерозголошення персональних даних 
 
 
 
 
 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 
червня 2010 № 2297-VІ зобов’язуюсь не розголошувати у будь-який спосіб персона-
льні дані інших осіб, що стали відомі мені у зв’язку з участю у моніторингових візитах 
до місць несвободи у рамках діяльності національного превентивного механізму в Україні. 

Підтверджую, що зобов’язання буде чинним після припинення мною діяльності, 
пов’язаною з обробкою персональних даних, крім випадків, установлених законом. 

 
 
 

____________/___________/   «___» _____________ 201__ р. 
 

            (підпис)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
 
Приклад інструментарію КПМ, якй 
використовувався під час тренінгу 

 
 

Алгоритм моніторингового візиту  

щодо з’ясування стану дотримання прав осіб, які перебувають  

в психоневрологічному інтернаті системи соціального захисту населення 

 

Назва установи:  ________________________________________________________ 

Дата  “___” _____________  20 __  року  

Місце проведення ___________________________________________________ 

                                        (населений пункт, область) 

Час початку _______, час закінчення  ________  

                     (год. хв.)                              (год. хв.)    

 

1. Керівник закладу,  

в.о. керівника установи, особа, що його 

замінює (П.І.П.) 

 

2. Інші особи, які присутні в ході моніто-

рингу (П.І.П.)  

 

3. Склад моніторингової групи  

 

Загальні відомості 

 Чи затверджений Статут  (Положення)  про Установу – __.   

 Дата заснування Установи –  

 Фінансування інтернату (комунальної форми власності)  

а) скільки виділено коштів та скільки профінансовано:  тис. грн,  

б) які потреби у фінансуванні: тис. грн; 

в) чи надається допомога спонсорська? Яку допомогу надають шефи?:  

 На скільки осіб розрахована установа –  

 Чисельність підопічних на момент моніторингу  –   

 Чисельність дієздатних та недієздатних осіб: 

 чисельність недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, опікунів (піклуваль-

ників) яких призначено судовим рішенням - _________________; 

 чисельність недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, функції опікуна яких 

виконує адміністрація інтернату - ___________________________________; 

 Якщо проведенню моніторингу перешкоджають за будь-яких  обставин, указати по-

яснення _____________ 

 Чи є в установі закриті приміщення, або приміщення з нечітким призначенням 

(вкажіть їх кількість). Попросіть їх відкрити і опишіть, що знаходиться всередині. 

Вкажіть реакцію персоналу на прохання відкрити ці приміщення ________________ 

 

Забезпечення права на належні умови проживання 
 

Побутові умови: 

 

Загальні відомості 

Будівля, де проживають підопічні  1. Кількість поверхів 

2. _____  

Кількість кор-

пусів ______ 

Якого типу будівля / будівлі? 3. типова  пристосована  

Коли був проведений ремонт поточний  капітальний 



План евакуації в разі непередбачуваних об-

ставин 

є немає 

Чи є кнопка екстреного виклику?  є немає 

Стан обладнання з точки зору техніки без-

пеки (вікна, електропроводка, вогнегасники, 

пожежні крани інше) 

задовільно незадовільно 

Наявність протипожежної сигналізації є немає 

Доступність будівлі/будівель для малору-

хомих груп підопічних (пандус з уклоном не 

більше 1:12. Ширина пандуса повинна бути не менше 

1,2 м при однобічному русі і не менше 1,8м - при двобіч-

ному. На початку і кінці пандуса слід передбачати го-

ризонтальні площадки завдовжки не менше 1,5 м) 

є немає 

Наявність відеоспостереження: 

- у кімнатах, 

- у коридорах 

 

є 

є 

 

немає 

немає 

Наявність на вікнах, дверях решіток та/або 

ґрат 

є немає 

Чи є огорожа території  установи? так ні  

Загальна територія установи (площа, 

стан)  

 

_____ га задов. / незадов.  

Оцінка житлових кімнат 

Кількість підопічних у одній  кімнаті від  до   

Приблизна площа в кімнаті на одну лю-

дину  
(7-8 м2)  

від  до 

Чи замикаються двері у кімнати? так ні 

Чи є ключі у підопічних? так ні  

Чи є фіранки (гардини) на вікнах? так ні 

Матеріал покриття підлоги  паркетна дошка / лінолеум / бетон  / кахель 

/ килим / інше 

Якість освітлення задовільна незадовільна 

Якість прибирання  задовільна незадовільна 

Якість вентиляції  задовільна незадовільна 

Температурні умови  задовільні незадовільні 

Опалення  - централізоване,  

- власна опалювальна 

котельня 

- функціонує,  

- не функціонує 

(за сезоном) 

Наявність і стан твердого інвентарю  

Тумбочки приліжкові є /немає /є не у всіх задов./незадов.  

Стільці  є /немає /є не у всіх задов./незадов. 

Столи  є /немає /є не у всіх задов./незадов. 

Ліжка  є /немає /є не у всіх задов./незадов. 

розміщення ліжок  разом (впритул) окремо  

Індивідуальні шафи для одягу є /немає /є не у всіх задов./незадов. 

Загальні шафи для одягу  є /немає /є не у всіх задов./незадов. 

Килим приліжковий  є /немає /є не у всіх задов./незадов. 

Загальний стан кімнат задовільно незадовільно  

Наявність власних речей підопічних у кім-

натах 

є /немає /є не у всіх  

Можливість користуватися побутовою 

технікою у житлових кімнатах 

є немає 

 Наявність і стан постільної білизни  

Матрац  є /немає /є не у всіх задов./незадов.  



Подушка  є /немає /є не у всіх задов./незадов.  

Ковдра  є /немає /є не у всіх задов./незадов.  

Простирадло  є /немає /є не у всіх задов./незадов.  

Підковдра  є /немає /є не у всіх задов./незадов.  

Наволочка  є /немає /є не у всіх задов./незадов.  

Рушники  є /немає /є не у всіх задов./незадов.  

Частота зміни білизни  (1 раз на 7 днів ) задовільна незадовільна 

Наявність маркування (назва установи, 

дата видачі вперше, арматурний номер особи) 

є немає 

Санвузол 

Загальний стан душових кімнат задовільно  незадовільно  

На скільки підопічних розрахована одна 

душова кабіна / ванна  (одна душова кабіна на 

вісім осіб, ванна кімната – на 12 осіб) 

від до 

Наявність у душових кімнатах зі спеціаль-

ними умовами для підопічних з особливими 

потребами 

є немає 

Наявність обладнання для ліжко хворих: 

- лежаки, 

- інвалідні візки, 

- поручні, 

- стільчики тощо 

 

є  

є 

є 

є 

 

немає 

немає 

немає 

немає  

Наявність графіку роботи душової кімнати є немає 

Наявність графіку прибирання у душових 

кімнатах 

є немає 

Місце розташування душових кімнат  вулиця / приміщення / на коридор / на кор-

пус 

Наявність перегородок міх душовими лій-

ками /ваннами  

1. є немає 

Наявність гарячої води є (постійно, пого-

динно) 

1. немає 

Наявність холодної води є (постійно, пого-

динно)  

немає  

Вбиральня 

Розташування вбиральні вулиця / приміщення  

На скільки підопічних розрахована одна 

вбиральня (один унітаз, один умивальник - на 

8 жінок або один унітаз, один умивальник, 

один пісуар на 12 чоловіків) 

кімната / блок / поверх / на всіх 

від _____ до ____ 

Наявність перегородок між унітазами   так  ні 

Загальний стан вбиральні  задовільно незадовільно  

Наявність туалетного паперу є  немає  

Наявність дезінфікуючих засобів  є  немає  

Наявність у вбиральні спеціальних умов 

для підопічних з особливими потребами 

є  немає  

Наявність графіка роботи вбиральні є  немає  

Наявність у вбиральні графіка прибирання є  немає  

Наявність засобів особистої гігієни у кож-

ного підопічного (перерахувати) 

є  немає  

Пральня 

Наявність пральні  є  немає  

Розташування пральні в окремому приміщенні / у житловому кор-

пусі 



Забезпеченість чистильно-миючими засо-

бами 

задовільно незадовільно 

Наявність пральних машин є  немає  

Наявність прасок / прасувальних катків  є  немає 

Наявність окремих приміщень для чистої 

та брудної білизни 

є немає 

Наявність дезкамери є немає 

Наявність маркування візків для переве-

зення чистої та брудної білизни 

є немає 

Зовнішній вигляд підопічних  

Відповідність одягу та взуття віку підопіч-

ного 

відповідає не відповідає 

Відповідність одягу та взуття сезону відповідає  не відповідає  

Стан одягу  задовільно  незадовільно  

Стан взуття задовільно  незадовільно  

Де зберігаються речі окрема кімната / шафа / тумбочка / спинка 

стула / ліжко / пакет, сумка 

Частота заміни одягу: 

- 1 раз на 7 днів, 

- за потребою 

задовільно 

так 

так 

незадовільно  

ні 

ні 

Чи можуть підопічні вдягатися за власним 

вибором? 

так ні 

Частота зміни спідньої білизни (особливо 

для жінок) 

задовільно  незадовільно  

Наявність жіночих засобів особистої гігієни задовільно незадовільно  

Частота заміни памперсів задовільно незадовільно  

Можливість чистити зуби 

                     обрізати нігті 

                     здійснювати стрижку  

1. є 

2. є 

3. є 

4. немає 

5. немає 

6. немає 

Забезпечення права на якісне харчування 

Вартість харчування на одну особу на день ___ грн 

Наявність меню в їдальні є  немає  

Наявність перспективного меню на 10-14 

днів 

є  немає  

Наявність дієтичного меню є  немає  

Скільки разів на день харчуються підопічні   

Чи можуть підопічні їсти не у призначений 

час (у перервах між прийомами їжі)? 

так ні  

Чи можуть підопічні пити не у призначений 

час? 

так ні 

Наявність  запасів  продуктів  харчу-

вання на складах 

є немає 

Виконання натуральних норм харчування 

(у відсотках) 

____ % 

Можливість отримувати та зберігати пере-

дачі (наявність приміщення та холодильних 

камер для зберігання продуктів харчування) 

є немає 

Можливість купувати їжу є / немає самостійно /  

за допомогою 

працівників 



Харчування ліжко хворих підопічних  

У якому положенні ліжко хворі підопічні 

приймають їжу 

у лежачому / у сидячому /  

за приліжковим столиком / 

у спеціальному кріслі 

Чи навчає персонал їсти підопічного само-

стійно 

Так, входить до його обов’язків. 

Так, за власним бажанням.  

Ні.  

Скільки ліжко хворих підопічних годує 

одна молодша медична сестра (санітарка) 

від  до 

Їдальня 

Загальний стан (столи повинні мати 

гігієнічні покриття або застелені скатерти-

нами) 

задовільно  незадовільно 

Якість освітлення  задовільно  незадовільно  

Якість прибирання (оцінка чистоти) задовільно  незадовільно  

Якість вентиляції задовільно  незадовільно  

Температурні умови  задовільно  незадовільно  

Наявність спеціальних умов для осіб з 

особливими потребами 

є немає  

Наявність умивальної та вбиральної  

(один умивальник на 20 місць, але не менше 

двох, один унітаз, один умивальник у шлюзі на 

30 місць) 

є немає 

Кухня 

Загальний стан  задовільно  незадовільно  

Якість прибирання (оцінка чистоти) задовільно  незадовільно  

Якість вентиляції задовільно  незадовільно  

Температурні умови  задовільно  незадовільно  

Зберігання харчів задовільно незадовільно 

Дотримання санітарного законодавства:   

- товарне сусідство продуктів харчу-

вання, 

є немає 

- наявність добових проб, є немає 

- відсутність емальованого посуду (в 

т.ч. з відбитою емаллю), 

так ні 

-  зберігання чистого посуду у  за-

критих шафах або на решітках, столо-

вих приборів – у ящиках касетах (забо-

роняється збереження на підносах роз-

сипом) 

так ні 

- обробні дошки повинні бути мар-

ковані відповідно до продукту, що 

обробляється 

так ні 

- колода для рубки  м’яса  повинна 

бути пофарбована ззовні та після ро-

боти посипана сіллю (окрема від солі, 

що використовується для приготу-

вання їжі)  

так ні 

Забезпечення права на належну медичну допомогу (+ ДОДАТОК) 

Вартість медичного забезпечення на од-

ного підопічного в день 

____ грн 

Наявність медичного блоку / відділення є  немає  



Укомплектованість медичного відділення: відповідно до 

штатного розпису 

укомплекто-

ваність (фіз. осіб) 

- терапевт   

- психіатр   

- стоматолог   

- гінеколог   

- інші   

Наявність ліцензії на використання психо-

тропних речовин, обіг яких обмежено 

є немає 

Наявність сейфу для зберігання препаратів є немає 

Перелік препаратів, які зберігаються у 

сейфі 

 

Наявність необхідних препаратів  достатня недостатня 

Наявність кабінетів у медичній частині:  

терапевтичний, фізіотерапії, стомато-

логічний, процедурний кабінети, кабінет 

ЛФК, масажу, кабінети психологічного ро-

звантаження; кабінети для роботи практич-

ного психолога 

 

Частота проведення медичних оглядів 

підопічних (1 раз на рік) 

 

Можливість медикаментозного лікування 

чи підтримуючої терапії для підопічних з со-

матичними хворобами 

задовільно незадовільно 

Оформлення та ведення установленої 

медичної документації 

є / немає задов. / незадов.  

Систематичне підвищення кваліфікації 

лікарів 

є немає 

Систематичне підвищення кваліфікації се-

реднього та молодшого медичного персоналу 

є немає 

Співпраця із закладами охорони здоров’я задовільно незадовільно 

Карантинне відділення / ізолятор 

Загальний стан  задовільно незадовільно  

Кількість кімнат у карантинному 

відділенні / ізоляторі 

від до 

Кількість підопічних у одній кімнаті від до 

Чи замикаються двері у кімнати так ні 

Доступ до свіжого повітря так ні 

Доступ до питної води так ні 

Якість освітлення задовільна  незадовільна  

Якість прибирання (оцінка чистоти) задовільна  незадовільна  

Якість вентиляції  задовільна незадовільна  

Температурні умови  задовільні незадовільні 

Наявність власного санітарної кімнати  є немає 

Наявність місця для харчування підопічних  є немає 

Наявність постільної білизни (матрац, по-

душка, ковдра, простирадло, наволочка, руш-

ники тощо) 

є / немає  / є не у 

всіх 

задов./незадов.  

Тумбочки приліжкові, стільці, столи, 

ліжка, шафи для одягу 

є / немає  / є не у 

всіх 

задов./незадов.  

Наявність власних речей підопічних у кім-

натах 

є немає 

Термін перебування підопічних  у карантинному 

відділенні - _____ 

у ізоляторі - 

_____ 



Ізоляція осіб у стані гострого психозу або суттєвого розладу особистості  

Підстави для перебування осіб у стані гос-

трого психозу або суттєвого розладу особи-

стості: (1) коли за допомогою інших законних 

заходів неможливо запобігти діям особи, що 

являють безпосередню небезпеку власне для 

неї, а також для інших осіб;          (2) коли ці 

заходи мають безпосередню лікувальну дію. 

так ні 

Які форми ізоляції існують в установі: 

1) розпорядження хворому не виходити за 

певні межі відділення; 

2) вимога не залишати палату; 

3) перебування під наглядом тільки на 

своєму місці в палаті; 

4) добровільне або примусове переведення 

до спеціальної палати (“тихої палати”, палати-

ізолятора). 

  

Чи є контроль за станом хворого при про-

веденні ізоляції, який повинен здійснюватися 

медичним персоналом (повинен бачити його 

або постійно (з постійно відчиненими две-

рима), або через кожних 20 хвилин (з зачи-

неними дверима). 

так ні 

Облаштування спеціальної палати (“тихої 

палати”, палати-ізолятора): 

  

- використовуються спеціальні син-

тетичні покриття для стін та підлоги;  

так ні 

- стаціонарне обладнання не по-

винно мати гострих кутів, скляних де-

талей, відкритої електропроводки;  

так ні 

- двері мають відчинятися назовні, 

мати безпечне “вічко”, замикатися на 

ключ; 

так ні 

-    заборонено використання руш-

ників, простирадл; 

так ні 

- повинен бути розташований поряд 

із сестринським постом. 

так ні 

Наявність наказу керівника закладу про за-

твердження використання правил ізоляції при 

урахуванні усіх наступних умов та вимог: 

є немає 

- приміщення, де проводиться ізоляція, мають 
відповідати нормам санітарного законодавства та вище-
викладеним принципам його побудови; 

- співробітники закладів, допущених до роботи з ізольо-
ваними хворими, мають бути проінструктовані про медичні, 

правові, етичні проблеми ізоляції; 
- призначення ізоляції здійснює лікар з відповідним запи-

сом у медичній карті хворого; 
- призначення ізоляції має бути чітко обгрунтовано з 

відповідним записом у медичній карті хворого; 

- підопічний, який перебуває в ізоляції, має оглядатися 
лікарем не менше 1 разу на 3-4 години; 

- тривалість разового призначення ізоляції 8 годин, для 

продовження її терміну необхідне нове призначення; 
- при продовженні терміну ізоляції більше за 48 годин, 

хворого перед кожним новим призначенням має оглядати 
лікар-психіатр; 

- зміни у статусі хворого при проведенні ізоляції мають 
реєструватися у відповідних журналах не менше ніж 1 раз 
на 4 години. 

  



Наявність засобів фіксації (шкіряні або по-

лотняні петлі з поролоновими прокладками, 

пояс Пазі та геріатичне крісло) 

є немає 

Дотримання процедури використання за-

собів фіксації: 

- наявність запису у медичній картці 

щодо використання,  

 

 

так 

 

 

ні 

- тривалість використання засобів 

фіксації. 

від до 

Забезпечення права на дозвілля та відпочинок  

Можливість виходу на вулицю підопічних, 

які не можуть ходити  
є немає 

Чи мають підопічні можливість обирати 

вид занять на дозвіллі за власним смаком? 
так ні 

Наявність в закладі культпрацівника є немає 

Організація дозвілля для лежачих 

підопічних  
задовільно незадовільно  

Можливість спілкування з особами іншої 

статі 
є немає 

Проведення свят та розважальних заходів  є немає 

Наявність та стан актової зали є / немає задов. / незадов. 

Наявність та стан кімнати відпочинку  є / немає задов. / незадов. 

Наявність та стан бібліотеки та/або читаль-

ної зали 

є / немає 

 

задов. / незадов. 

 

Наявність періодики (газети, журнали) є немає 

 

Забезпечення права на отримання реабілітаційних послуг 

Наявність та виконання індивідуальних про-

грам реабілітації інвалідів 
є / не у всіх / немає задов./незадов. 

Види реабілітаційних послуг, які надаються 

підопічним (медична, медико-соціальна, 

соціальна, психолого-педагогічна, фізична, 

трудова, фізкультурно-спортивна) 

 

Наявність реабілітаційних заходів для ліжко 

хворих  
є немає 

Наявність засобів малої механізації (візки, 

приліжкові столи, санітарні стільці, милиці, хо-

дунки тощо) відповідно до індивідуальної про-

грами реабілітації інваліда 

задовільно незадовільно 

Наявність фізкультурно-спортивних заходів  є немає 

Наявність заходів з трудотерапії є немає 

Документальне оформлення щоденних за-

ходів з трудотерапії 
задов. незадов. 

Наявність осіб, які проходять трудотерапію 

(якщо наявні – їх чисельність) 
є немає 

Чи є підопічні, які працюють в установі та 

отримують заробітну плату (якщо  наявні – їх 

чисельність) 

є немає 

Наявність підсобного господарства: 

- рілля   

- тваринництво та птахівництво 

(свині, корови, кози, кури тощо)  

- сад (яблуні,  груші, вишні, тощо)  

є 

______ 

 

______ 

______ 

немає 

 

 

 

 



Частота поновлення літератури задовільна незадовільна 

Наявність телевізорів у житлових кімнатах  є немає 

Наявність телевізорів у холах та доступ до 

них 

є / немає 

 

вільний / обмеже-

ний / регульований 

Контроль за переглядом телевізійних про-

грам, фільмів з боку персоналу 

є  немає  

Наявність та стан спортивного майдан-

чика 

є / немає задов. / незадов.  

Наявність спортивного інвентарю (м’ячі, 

шведські стінки, тренажери, турнікети) 

є / немає задов. / незадов. 

Наявність та стан  прогулянкового дво-

рику 

є / немає задов. / незадов.. 

Наявність прогулянкового дворику для 

підопічних зі спостережним утриманням 

є / немає задов. / незадов.. 

Облаштування прогулянкового майдан-

чику:  

       - туалетом; 

 

є / немає 

 

задов. / незадов. 

       - накриттям від атмосферних спадів, 

сонячних променів; 

 

є / немає 

 

задов. / незадов. 

       - лавками та/або альтанками є / немає задов. / незадов. 

Забезпечення права на вільне віросповідання 

Чи є доступ до релігійних відправлень так ні 

Чи є кімната для молитов (своя церква) так ні 

Чи відвідують установу священнослужителі так ні 

Забезпечення права на безпечні умови проживання 

Наявність супроводу підопічних за межі 

установи 
є немає 

Чи трапляються бійки між підопічними? так ні 

Чи ізолюють підопічних після конфлікту так ні 

Наявність візуальних ушкоджень у 

підопічних 
є немає 

Наявність скарг від підопічних про нане-

сення тілесних ушкоджень 
є немає 

Забезпечення соціально-психологічного клімату   

Загальний емоційний стан підопічних  задовільний  незадовільний  

Реакція підопічних на монітора задовільний  незадовільний  

Чи можуть підопічні  самостійно розпоряд-

жатися власними коштами?  

так ні 

Чи існує в установі система покарань? так ні 

Чи знають підопічні, за що і як їх можуть по-

карати? 

так ні 

Чи проводяться виховні бесіди з 

підопічними, які порушують дисципліну? 

так ні 

Доступ до свіжого повітря задовільний  незадовільний  

Доступ до питної води задовільний  незадовільний  



Забезпечення права на доступ до інформації та засобів зв’язку 

Наявність книг, брошур, нормативно-право-

вих документів про права підопічних 
є  немає 

Наявність інформаційних стендів про права 

підопічних (плакати, стенди та ін.) 
є немає 

Наявність правил внутрішнього розпорядку 

для підопічних 
так, в усній формі 

так, у письмовій 

формі 

ні 

Доступність правил внутрішнього розпо-

рядку  
доступні недоступні  

Загальна оцінка доступу до інформації про 

свої права, пільги  
задовільно незадовільно 

Наявність доступу для підопічних до теле-

фону 

є немає 

Наявність мобільних телефонів у 

підопічних  

є немає 

Наявність обмежень на контакти підопічних 

із зовнішнім світом  

є немає 

Наявність доступу до мережі Інтернет є немає 

Наявність можливості для підопічних у ко-

ристуванні мережею Інтернет 
є немає 

Наявність графіку побачень із близьким є немає 

Наявність журналу відвідування є немає 

Наявність кімнати для побачень з близь-

кими та родичами 
є немає 

Наявність кімнати для ночівлі родичів або 

близьких 
є немає 

Чи є обмеження на побачення по відно-

шенню до відвідувачів? (наявність мед. 

довідки, підтвердження факту спорідненості 

тощо) 

є 
немає  

 

 

 

Чи є обмеження на побачення по відно-

шенню до підопічних? (певні категорії, стан 

хвороби тощо) 

так  

 

 

ні 

 

 

Можливість користуватися поштою  задовільно незадовільно 

Перевірка персоналом змісту листування 

підопічних 
є немає 

 

Забезпечення права на скаргу 
 

Наявність скриньки скарг та пропозицій є немає 

Наявність журналу скарг та / або звернень є немає 

Наявність стендів з інформацією про те, до 

кого і куди можна звернутися, якщо права 

підопічних та працівників порушуються 

є немає 

Наявність графіку особистого прийому  

керівника та інших працівників установи 
є немає 

 

 

 

 

 

 

 



Молодіжне відділення 

Забезпечення права на належні умови проживання: 

Побутові умови: 

Загальні відомості 

Розташування відділення 

 

Окрема будівля 

Частина приміщення жи-

лого корпусу з окремим вихо-
дом 

 

Можливість використання 

особистих пенсійних коштів 

(соціальної допомоги) 

Дієздатних підопічних Недієздатних 

підопічних 

Стан реалізації права на 

перебування за межами уста-

нови 

  

 Оцінка житлової кімнати  

Кількість підопічних  у 1 

кімнаті 

від  до 

Приблизна площа в кім-

наті на одну людину 

від       до 

Чи замикаються двері у 

кімнати 

1. так 

 

2. ні 

Чи є ключі у підопічних 1. так 

 

2. ні  

Чи є фіранки на вікнах 1. так 

 

2. ні 

Якість освітлення 

 

1. задовільна  2. незадовільна  

Якість прибирання (оцінка 

чистоти) 

1. задовільна  2. незадовільна  

Якість вентиляції  

 

1. задовільна 

 

2. незадовільна  

Температурні умови  1. задовільні 2. незадовільні 

Опалення (необхідне під-

креслити) 

 

централізоване,  

власна опалювальна котельня 

 

функціонує, не 

функціонує (за сезо-

ном) 

Доступ до свіжого повітря 

 

так ні 

Доступ до питної води так ні 

Обстановка в кімнатах 

Предмети меблів  Наявність  Стан  

Тумбочки приліжкові є / немає  / є не у всіх Задов./незадов.  

Стільці  є / немає  / є не у всіх Задов./незадов. 

Столи  є / немає  / є не у всіх Задов./незадов. 

Ліжка  є / немає  / є не у всіх Задов./незадов. 

Комфортність ліжок задовільна  незадовільна  

Як розміщенні ліжка Разом (одне до одного) Окремо (один від 

одного)  

Індивідуальні шафи для 

одягу 

є / немає  / є не у всіх Задов./незадов. 

Загальні шафи для одягу  є / немає  / є не у всіх Задов./незадов. 

Килим приліжковий  є / немає  / є не у всіх Задов./незадов. 

Інше  є / немає  / є не у всіх Задов./незадов. 



Загальний стан меблів задовільно незадовільно 

Загальний стан кімнат задовільно незадовільно  

Наявність власних речей 

підопічних у кімнатах 

є немає 

Можливість користува-

тися побутовою технікою у 

кімнатах 

є немає 

Наявність і стан постільної білизни 

Назва  Наявність у кожного підопічного 

Матрац  є  немає  

Подушка  є  немає  

Ковдра  є  немає  

Простирадло  є  немає  

Підковдра  є  немає  

Наволочка  є  немає  

Рушник  є  немає  

Загальний стан білизни  задовільно  незадовільно 

Частота зміни білизни 

(вказати інтервал) 

задовільна 

 

незадовільна 

Кількість рушників на од-

ного підопічного 

  

Санвузол 

 

Кількість душових кімнат 

у відділенні 

  

Їх загальний стан  задовільно  

 

незадовільно  

Чи є санвузол зі спеціаль-

ними умовами для 

підопічних  з особливими по-

требами? 

так ні  

 

Число ванн в душових  від до 

Чи огороджені душові 

стійки перегородкою?  

так 

м______ 

ні 

Наявність гарячої води є немає 

Наявність холодної води є немає  

 

Розташування вбиральні  Вулиця / приміщення 

Загальний стан вбиральні  задовільно незадовільно  

Наявність туалетного па-

перу 

є  

 

немає  

Наявність дезинфікуючих 

засобів 

є  

 

немає  

Наявність засобів особи-

стої гігієни у кожного 

підопічного 

(перерахувати) 

є _______________________ 

_________________________ 

_________________________ 

немає  

Зовнішній вигляд підопічних 

Відповідність одягу та 

взуття віку підопічного 

1. відповідає 

 

2. не відповідає 



Відповідність одягу та 

взуття сезону 

1. відповідає  

 

2. не відповідає  

Стан одягу  1. задовільно  

 

2. незадовільно  

Стан взуття 1. задовільно  2. незадовільно  

Охайність, чистота 

зовнішнього вигляду підопіч-

ного 

1. задовільно 2. незадовільно  

Чи є вільний доступ до осо-

бистих речей 

7. є 8. немає 

Де зберігаються речі 1. шафа 

2. тумбочка 

3. спинка стула, кровати 

4. пакет, сумка 

5. ___________________________ 

 

 

Доступність послуг перу-

каря  

1. є 2. немає 

Забезпечення права на реабілітацію 

 
 

 

Виявлені проблеми і недоліки: 

 

 

Рекомендації щодо розв’язання виявлених проблем і  усунення недоліків: 

 
 

 

Наявність та виконання індивідуальних про-

грам реабілітації інвалідів 
є / не у всіх / немає задов./незадов. 

Види реабілітаційних послуг, які надаються 

підопічним (медична, медико-соціальна, 

соціальна, психолого-педагогічна, фізична, 

трудова, фізкультурно-спортивна) 

 

Наявність реабілітаційних заходів для ліжко 

хворих  
є немає 

Наявність засобів малої механізації (візки, 

приліжкові столи, санітарні стільці, милиці, хо-

дунки тощо) відповідно до індивідуальної про-

грами реабілітації інваліда 

задовільно незадовільно 

Наявність фізкультурно-спортивних заходів  є немає 

Наявність заходів з трудотерапії є немає 

Документальне оформлення щоденних за-

ходів з трудотерапії 
задов. незадов. 

Наявність осіб, які проходять трудотерапію 

(якщо наявні – їх чисельність) 
є немає 

Чи є підопічні, які працюють в установі та 

отримують заробітну плату (якщо  наявні – їх 

чисельність) 

є немає 



Додаток 4 
 
 

Орієнтовний перелік документів, 

які необхідно запросити під час здійснення моніторингу психоневрологічних інтернатів 

системи соціального захисту населення  

 

 

1.Інформація по установі, у якій міститься така інформація: 

1) потужність установи; 

2) чисельність осіб, яка перебуває  в установі під час відвідування; 

3) чисельність дієздатних та недієздатних осіб: 

 чисельність недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, опікунів (піклуваль-

ників) яких призначено судовим рішенням; 

 чисельність недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, функції опікуна яких 

виконує адміністрація інтернату; 

4) фінансування на 1 особу на день на харчування, медикаменти, забезпечення одя-

гом та взуттям тощо (поточному місяці); 

5) види реабілітації, культурно-дозвільні заходи (наявність актового залу, бібліо-

теки, кімнат відпочинку, проведення розважальних заходів тощо), проведення фі-

зкультурно-спортивної реабілітації (наявність спортивного залу або майданчику, 

проведення спортивних змагань тощо); 

6) оплата лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу, педагогічних пра-

цівників; 

7) проблемні питання. 

 

2. Копія Положення про установу. 

3. Копія штатного розпису. 

4. Копія таблиці “Стан фінансування будинку-інтернату”. 

5. Копія наказу “Про створення Громадської ради ”. 

6. Копії протоколів засідань Громадської ради. 

7. Інформація по виконанню натуральних норм харчування (таблиця по виконанню нату-

ральних норм харчування). 

 
 
 
 



Додаток 5 
 

ОПИТУВАЛЬНИК ДИТИНИ 

(заповнюється після бесіди) 

 

Дата ____________ПІБ монітора _____________________________________________ 

Місце / заклад _____________________________________________________________ 

Стать____________ Вік _____________________________________________________ 

 

Особливість одягу моніторів: не яскравий. Говорити спокійно, розмірено, уникати 

вигуків. 

Опитувати двох: один розмовляє, другий слідкує за поведінкою. Якщо поведінка 

стає агресивною, дитина збуджується,  продовжувати спокійно говорити («нам по-

трібно ще подивитись…») і уходити (не повертатися до хворого спиною) 

Важливо створити доброзичливу атмосферу, просто представитись, запитати 

чи «можна з тобою поговорити», слідкувати за емоціями дитини.  

Важливий прийом: попросити розповісти про день перебування в лікарні:, «Що ти 

робиш, після того, як прокинувся(лась)?» А потім задати питання, якщо не все зрозу-

міло. Але якщо дитина говорить довго про щось неважливе, задавати прості короткі 

питання по суті. 

Питання, які треба з’ясувати 

Хочеш назвати своє ім′я? 

Чи вперше в лікарні. Коли був останній раз? 

Звідки ти? (вияснити, чи дитина з інтернату..) 

 

 

 Чи смачно годують? Чи можеш їсти щось додатково? 

 

 

На тебе сваряться, ображають (лікарі, медсестри, няні, інші діти)?     

А як ти до них ставишся?    

З ким ви залишаєтесь на ніч?  

Хто з персоналу тобі більше за всіх подобається? 

Кого ти тут боїшся?  

Ти бачив, щоб когось били? А хто бив? 

Ти бачив, щоб когось привязували до кроваті (стільця)?     

 

Якщо навчальний рік – З′ясувати, як здійснюється навчання (вихователь має контро-

лювати і допомагати, щоб діти займалися) 

 Ти гуляєш на вулиці?  Часто? Коли гуляв останній раз?                                                            

 Ти дивишся телевізор? Часто? Що любиш дивитися? 

 

Чи можеш спати тоді, коли хочеться? Чи обов′язково дивитися телевізор? Можеш в цей 

час малювати чи спати впалаті? 

Чи можеш користуватися своїми речами? 

 

Чи можеш дзвонити комусь по телефону?  Кому? А інші діти?  

Чи відвідують тут дітей? (не питати, якщо зрозуміло, що дитина з інтенату,  у неїпро-

блеми у сім′ї…)  

 



Додаток 6 
 
 

 
АНКЕТА 1 

для молодшого медичного персоналу (санітарки-палатної) 

 

№ Питання Варіанти відповідей 

1. Скільки років Ви працюєте в установі  20 

2. Коли був останній раз були підвищення кваліфіка-

ції 

3 роки 2010 рік 

3. Кількість вихованців, яких Ви обслуговуєте на 

зміні  

6 

4. Тривалість зміни (необхідно вибрати) 12 годин 24 годин 

5. Що входить у ваші обов'язки: 
  

 
· годування Так Ні  
· чищення зубів Так Ні  
· прання  Так Ні  
· миття / підмивання Так Ні  
· одягання  Так Ні  
· зміна білизни Так Ні  
· зміна підгузків Так Ні  
· прибирання приміщень Так Ні  
· робота на підсобному господарстві Так Ні 

 · якщо так, то скільки годин на тиждень _____ годин  
· спілкування з клієнтами Так Ні  
· контроль за вживання ліків Так Ні  
· допомога під час прогулянки Так Ні 

6. Скількох дітей відвідують родичі  3 з 17 

7. Чи є спеціальні місця для зустрічей Так Ні 

8. Ви знаєте про факти насильства над дітьми  Так Ні 

9. Якщо так, то що Ви зробили при цьому: 
  

· приховали факт насильства  Так Ні 

· повідомили представника адміністрації Так Ні 

· повідомили міліцію  Так Ні 

· повідомили органи прокуратури  Так Ні 

· ваш вибір  

10. Як часто лікар установи проводить медичний об-

хід/огляд вихованців (підкреслити або написати 

свою відповідь) 

 

· Щодня 

· Раз на тиждень 

· Раз на два тижні 

· Один раз на місяць 

· Інший варіант ________ 

11. В яких знаннях ви відчуваєте необхідність  

 



 
 
 
 

АНКЕТА 2  

для молодшого медичного персоналу (санітарки-палатної) 

 

№ Питання Варіанти відповідей 

1. Скільки років Ви працюєте в установі  4 

2. Коли був останній раз були підвищення кваліфікації - 

3. Кількість вихованців, яких Ви обслуговуєте на зміні  5 

4. Тривалість зміни (необхідно вибрати) 12 годин 24 годин 

5. Що входить у ваші обов'язки: 
  

 
· годування Так Ні  
· чищення зубів Так Ні  
· прання  Так Ні  
· миття / підмивання Так Ні  
· одягання  Так Ні  
· зміна білизни Так Ні  
· зміна підгузків Так Ні  
· прибирання приміщень Так Ні  
· робота на підсобному господарстві Так Ні 

 · якщо так, то скільки годин на тиждень _____ годин  
· спілкування з клієнтами Так Ні  
· контроль за вживання ліків Так Ні  
· допомога під час прогулянки Так Ні 

6. Скількох дітей відвідують родичі  - 

7. Чи є спеціальні місця для зустрічей Так Ні 

8. Ви знаєте про факти насильства над дітьми  Так  Ні  

9. Якщо так, то що Ви зробили при цьому: 
  

· приховали факт насильства  Так Ні 

· повідомили представника адміністрації Так Ні 

· повідомили міліцію  Так Ні 

· повідомили органи прокуратури  Так Ні 

· ваш вибір  

10. Як часто лікар установи проводить медичний об-

хід/огляд вихованців (підкреслити або написати 

свою відповідь) 

 

· Щодня 

· Раз на тиждень 

· Раз на два тижні 

· Один раз на місяць 

·Інший варіант _______ 

11. В яких знаннях ви відчуваєте необхід-

ність?___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

АНКЕТА 3 

для молодшого медичного персоналу (санітарки-палатної) 

 

№ Питання Варіанти відповідей 

1. Скільки років Ви працюєте в установі  12 

2. Коли був останній раз були підвищення кваліфіка-

ції 

2012 

3. Кількість вихованців, яких Ви обслуговуєте на 

зміні  

14 

4. Тривалість зміни(необхідно вибрати) 12 годин 24 годин 

5. Що входить у ваші обов'язки: 
  

 
· годування Так Ні  
· чищення зубів Так Ні  
· прання  Так Ні  
· миття / підмивання Так Ні  
· одягання  Так Ні  
· зміна білизни Так Ні  
· зміна підгузків Так Ні  
· прибирання приміщень Так Ні  
· робота на підсобному господарстві Так Ні 

 ·якщо так, то скільки годин на тиждень _____ годин  
· спілкування з клієнтами Так Ні  
· контроль за вживання ліків Так Ні  
· допомога під час прогулянки Так Ні 

6. Скількох дітей відвідують родичі  - 

7. Чи є спеціальні місця для зустрічей Так Ні 

8. Ви знаєте про факти насильства над дітьми  
 

Ні 

9. Якщо так, то що Ви зробили при цьому: 
  

· приховали факт насильства Так Ні 

· повідомили представника адміністрації Так Ні 

· повідомили міліцію  Так Ні 

· повідомили органи прокуратури  Так Ні 

· ваш вибір  

10. Як часто лікар установи проводить медичний об-

хід/огляд вихованців (підкреслити або написати 

свою відповідь) 

 

· Щодня 

· Раз на тиждень 

· Раз на два тижні 

· Один раз на місяць 

· Інший варіант_______ 

11. В яких знаннях ви відчуваєте необхідність? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



Додаток 7 
 

Перелік питань для особистого спілкування з неповнолітніми, що тримаються в слідчому ізоляторі. 

 

 Дослідницькі питання. Прізвище та ініціали неповнолітнього 

    

1.  Початок опитування особи (год. хв.)     

2.  № камери     

3.  Дата народження     

4.  Чи був раніше судимий  

(№ статті, відбуття покарання) 

    

2. Забезпечення права неповнолітніх ув’язнених на охорону здоров’я, медичну допомогу. 

5.  Чи проводився медичний огляд під час помі-

щення до СІЗО 

    

6.  Як часто тебе оглядає лікар     

7.  Чи була потреба в огляді лікарем за ме-

жами СІЗО, і чи проводився такий огляд? 

    

8.  Якщо хворів, ліки давали в установі, чи за-

купав самостійно? 

    

9.  Чи є зараз скарги на стан здоров’я     

 3. Визначення рівня безпеки дітей під час перебування в СІЗО 

10.  Чи інформували тебе про твої права та 

обов’язки під час поміщення в СІЗО. 

    

11.  Чи є скарги на дії персоналу СІЗО, інших 

осіб? 

    

12.  Чи знаєш ти яким чином можна оскар-

жити протиправні дії персоналу СІЗО або ін-

ших осіб? 

    

13.       

 4. Дослідження умов перебування 

14.  Чи влаштовують тебе умови перебування 

(освітлення, температура повітря, вільна 

площа…) 

    

15.  Чи дозволяють тобі мати особисте майно, 

яке? 

    



16.  Чи можеш ти в будь-який час отримати 

питну воду? 

    

17.  Чи задовольняє тебе якість харчування, ви-

стачає чи ні? 

    

18.  Чи дають можливість бувати на свіжому 

повітрі. Як часто і яка тривалість? 

    

19.  Як відбувається перевезення до суду та по-

вернення? (тривалість перебування в авто-

заці, доступ до туалету та питної води, мо-

жливість харчування, вільна площа в каме-

рах…) 

    

20.  Чи встигаєш поснідати (обідати, вече-

ряти) в дні, коли відбувається судове засі-

дання? 

    

5. Оцінка системи покарань та заохочень установи 

21.  Чи знаєш за що і яким чином тебе можуть 

заохотити в цьому закладі? 

    

22.  За що тут можуть покарати і які види по-

карання ти знаєш? 

    

23.  Чи потрапляв до дисциплінарної кімнати 

(як надовго і за що) ? 

    

6. Дотримання права на освіту. 

24.  Чи проводять з вами заняття за шкільною 

програмою? 

    

25.  Чи є потрібне приладдя для навчання?     

26.  Чи є література, книжки за предметами?     

7. Контакти із зовнішнім світом 

27.  Чи можеш дивитись телевізор або слу-

хати радіо? Як часто? 

    

28.  Як часто тебе відвідують батьки (рідні)     

29.  Чи часто приходить адвокат     

30.  Чи можеш ти відправляти та отримувати 

листи? 

    



31.  Чи є можливість телефонувати?     

8. Дотримання прав неповнолітніх під час досудового розслідування. 

32.  Дата і час фактичного затримання      

33.  Ким затриманий (якщо знаєш)      

34.  Де затриманий  
(обставини затримання) 

    

35.  Чи застосовувались фізична сила або 
спец. засоби. (чи були підстави для їх за-
стосування: намагання втекти, вчи-
нення опору працівникам міліції, тощо.) 

    

1.  Чи повідомили тобі під час затримання 
твої права, зокрема право на захист. 

    

2.  Чи повідомили твоїх батьків про твоє 
затримання та місце перебування од-
разу після затримання? 

    

3.  Вручення копії протоколу про затри-
мання  

(час затримання та вручення). 

    

4.  Чи було викликано адвоката одразу пі-
сля затримання? 

    

5.  Коли доставлений до ОВС (трива-
лість доставляння). 

    

6.  Де перебував в ОВС (тривалість)     

7.  Фізичне насилля/моральний тиск     

8.  Харчування 3 р. (питна вода)     

9.  «Пам’ятка для затриманих осіб»     

10.  Час зустрічі з адвокатом     

11.  Час вручення повідомлення про підозру.  
Хто вручав. 

    

12.  В яких журналах (книгах) ставив особи-
стий підпис. 

    

13. 2
0 
Чи є скарги на стан здоров’я.     

14.  Чи є бажання поспілкуватись із пред-
ставниками моніторингової групи без 
присутності інших затриманих? 

    



Додаток 8 
 

 

Орієнтовний перелік запитань для інтерв’ю з дітьми сиротами та позбавлених батьківсь-

кого піклування ушколі-інтернат 

 

Наше представлення: хто і звідки.  

Мета нашого візиту: ознайомитися з умовами проживання та навчання дітей у Олександрій-

ській школі, дотримання прав.  

Обіцяємо, що розмова є конфіденційна і жодна інформація про Вас не буде поширена і ніхто в 

інтернаті не буде знати про деталі нашої розмови. 

Запитуємося чи можемо звертатись на “ти”. 

 

Розкажи, будь ласка, про себе. Скільки тобі років? 

Скільки часу ти тут проживаєш? Чи проживають з тобою братики/сестрички? 

 

Загальні умови проживання 

 

1. Скільки дітей проживає з тобою в кімнаті? Хто вас розселяв? Чи враховувалась твоя ду-

мка? 

2. Чи комфортна температура у взимку? 

3. Хто здійснює прибирання у кімнаті? Як часто? 

4. Як часто ти маєш можливість прийняти душ? 

5. Як часто міняється постільна білизна? Ким?  

6. У тебе є власний одяг? Хто тобі його вибирає? (Чи є можливість самостійно вибрати?) 

7. Хто пере білизну (постільну, особисту), одяг? 

 

Харчування 

 

1. Де ти їси (у їдальні, у кімнаті)? Скільки разів на день? 

2. Чи є можливість виносити продукти до кімнати (взяти фрукти чи компот з собою)  

3. Чи подобається тобі харчування? Чи наїдаєшся ти? Чи можна отримати додаткову порцію;  

4. Чи є продукти на вибір; 

5. Чи маєш ти доступ допитної води? 

6. Чи є у тебе можливість готувати самостійно? 

7. Хто здійснює прибирання кухні, миє посуд? 

 

Розкажи,що ти робиш протягом дня? 

 

Освіта 

 

Чи подобається тобі навчання? Який урок є улюбленим? Які не подобаються? Як до дітей став-

ляться вчителі? 

Як часто з вами спілкується психолог?  

 

Праця 

 

Чи робиш ти якусь роботу у школі? Що саме? 

 

Дозвілля 

 

Скільки годин на день ти маєш вільного часу? Чим ти займаєшся у вільний час? 

 

Збереження родинних зв’язків та комунікацій. 

1. Чи є в тебе батьки/родичі? Чи є можливість спілкуватись з ними? 



2. Чи існують заборони на спілкування, як вони приймаються; 

3. Чи є можливість телефонувати Як часто можна дзвонити батькам (родичам, знайомим, …)  

4. Чи маєш ти мобільний телефон? 

5. Чи обмежується час спілкування по телефоні; 

6. Чи листуєшся ти з батьками (родичами). Як часто, хто дає папір, конверти, хто заклеює, 

відправляє; 

7. Чи є можливість електронного листування; 

8. Можливість отримання передач (частота, чи існує заборона на продукти, речі); 

9. Чи приймають участь родичі, друзі у культурно-масових заходах 

 

Медичне забезпечення. Безпека. 

 

1. Чи маєш ти засоби гігієни (зубна щітка, паста, мило, наявність у туалеті туалетного паперу, 

шампунь)? Хто видає? 

2. Чи були випадки серед однокласників звернення до медичного пункту з побоями? 

3. Чи мають змогу вихованці звернутися до лікаря, коли є необхідність? 

4. Чи можуть вихованці покидати територію інтернату? Коли? Чим це регламентується? 

Права та обов’язки 

 

1. Чи знайомий ти із правилами поведінки у закладі? 

2. Чи знаєш ти про свої права та обов’язки?  Чи відомо тобі куди і до кого можна звернутись, 

якщо твої права порушили? 

3. Як вирішуються конфлікти між учнями? 

4. Щоб ти хотів/ла змінити у закладі, якщо була б така можливість? 

5. Може, ми про щось не поговорили і ти хочеш щось додати? 

  



ДЛЯ НОТАТОК 
 
 
 
 



 
_________________________________ 
 
 
Видання підготовлене громадською організацією «MART» в рамках проекту «Базовий тренінг з 

підготовки моніторів Національного превентивного механізму» і містить матеріали тренінгу «Базовий 
тренінг з підготовки моніторів Національного превентивного механізму» 24-28 березня 2016 року. 

Проект «Базовий тренінг з підготовки моніторів Національного превентивного механізму» є части-
ною плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». 

 
Наклад : 100 примірників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадська організація 
«MART» 

Адреса: Україна, 14000, м. Чернігів, 
вул. П’ятницька, 39, оф. 700-703 
Телефон/Факс: (0462) 77-41-10 

Сайт: www.mart-ngo.org.ua 
E-mail: mart.ngo@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 


