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ВСТУП
У 2020 році відбулися події, що змусили світ говорити про права людини в нових контекстах та замислитися про те, які локальні виклики
радикально змінюють порядок денний у глобальному масштабі: пандемія, Black Lives Matter, вуличні протести, теракти, екологічна криза,
спалахи ґендерно зумовленого насилля, конфлікти з мігрантами
тощо.
В Україні 2020 рік також відзначився резонансними подіями та пошуком ефективних рішень для забезпечення дотримання прав різних
верств населення:
Неодноразово поставало питання щодо небезпеки тотального
контролю над людьми, зокрема, через системи відеоспостереження та онлайн-стеження
Слова «локдаун» та «право на приватність» майже щодня згадувалися в новинах і пошуковиках
Державні організації та громадські діячі створювали інструменти
протидії кіберзагрозам та шукали прогностичні формули для планування дій на майбутнє
Судова система опинилася перед викликами дистанційного формату роботи
Активізувалися механізми перехідного правосуддя
Проблема домашнього насилля опинилася у фокусі уваги не тільки правозахисної спільноти, але й громадськості та держави
Резонансні справи (Кагарлик), що пов’язані з катуваннями у відділках поліції, набули неабиякого суспільного резонансу та призвели до рішучих дій органів влади
Від правозахисної спільноти все це вимагає потужної колективної
роботи та невтомної просвітницької діяльності. Ми завжди маємо
пам’ятати про те, що від самого початку Декларація апелювала до
надважливої істини: в основі всіх прав — гідність кожної людини. «Це
не дар королів, володарів, президентів чи парламентів, — це дар від
народження», – сказав Роберт Джордж.
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Аналіз діяльності Національнї поліції України
в частині застосування запобіжних заходів, не
пов’язаних із триманням під вартою, в умовах COVID-19
Авторський колектив:
Анастасія Апетик, юристка, експертка програми
«Безпека громади» ЕЦПЛ; Сергій Іллюк, адвокат, проєктний
менеджер ЕЦПЛ; Володимир Курпіта, експерт у галузі
громадського здоров’я, лікар-епідеміолог; Віктор Чупров,
керівник програми «Права людини в місцях несвободи» ЕЦПЛ
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Дослідження ґрунтується на аналізі кримінального процесуального законодавства, відомчих нормативно-правових актів МВС та Національної
поліції, даних, отриманих у відповідь на офіційні запити, інформації з офіційних джерел, а також включає вивчення думок окремих професійних
груп.
Експерти проаналізували процесуальні, технічні, медичні та фінансові аспекти, які дадуть змогу збільшити практику застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту замість тримання під вартою, що в найближчій перспективі сприятиме зменшенню кількості утримуваних осіб у
слідчих ізоляторах, запобіганню інфікування громадян захворюваннями,
дозволить економити чималі бюджетні кошти.
Один із розділів містить пропозиції Національній поліції щодо застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із триманням під вартою, з метою зменшення ризиків поширення COVID-19 в місцях несвободи.
Також було досліджено досвід окремих країн у застосуванні запобіжних заходів, не пов’язаних із триманням під вартою, та систем дистанційного
контролю за особами, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Посібник створений Управлінням дотримання прав людини Національної
поліції України спільно з Українською фундацією правової допомоги,
Експертним центром з прав людини та експертами в галузі громадського
здоров’я, за експертної та фінансової підтримки програми «Права людини
та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».

ЕКСПЕРТНІ/АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ

Інфекційні хвороби та ризики для роботи
поліцейського. Посібник
Авторський колектив:
Володимир Курпіта, експерт у галузі громадського здоров’я,
лікар-епідеміолог; Андрій Кисіль, поліцейський НПУ;
Катерина Єрошенко, координаторка програм Української
фундації правової допомоги; Віктор Чупров, керівник програми
«Права людини в місцях несвободи» ЕЦПЛ; Анастасія Апетик,
юристка, експертка програми «Безпека громад» ЕЦПЛ
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В умовах пандемії кожна людина потенційно може бути інфікована, таким
чином створюючи небезпеку для тих, з ким контактує. Саме тому правильна організація діяльності органів правопорядку має забезпечити
уникання ризиків інфекційних захворювань.
Посібник «Інфекційні хвороби та ризики для роботи поліцейського» містить інформацію про найнебезпечніші та найбільш поширені інфекції, з
якими стикаються поліцейські на службі, рекомендації щодо запобігання
виникненню та поширенню інфекційних хвороб, а також специфічні запобіжні заходи, які допоможуть кожному працівнику поліції гідно виконувати покладені на нього обов’язки та відчувати себе в безпеці.
Посібник створений Управлінням дотримання прав людини Національної
поліції України спільно з Українською фундацією правової допомоги,
Експертним центром з прав людини та експертами в галузі громадського
здоров’я, за експертної та фінансової підтримки програми «Права людини
та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».
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Права потерпілих від насильницьких злочинів в Україні:
міжнародні стандарти та національні практики. Дослідження
Авторський колектив:
Андрій Орлеан, доктор юридичних наук, доцент;
Тетяна Павлюковець, керівник практики кримінального права та
процесу UK Everlegal; Євген Крапивін, експерт центру політикоправових реформ; Дмитро Лотюк, консультант Тренінгового
центру прокурорів України; Вадим Човган, доктор публічного
права, експерт у сфері пенітенціарного права.
За редакцією Вадима Човгана
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Прогресивні системи кримінальної юстиції дедалі більше звертають увагу
на необхідність захисту потерпілих: психологічного, фізичного, фінансового та юридичного. Набуває популярності так званий victim oriented
approach (підхід, орієнтований на потерпілого). Цей підхід передбачає, що
потерпілий, його захист та інтереси мають посідати більш пріоритетне місце в кримінальному процесі. Таке бачення потребує збалансування зазначеного процесу з інтересами потерпілого, особливо, якщо акцент робиться на правопорушникові.
У пострадянських країнах досі переважає ретрибутивна система, для якої
головними є помста кривдникові та притягнення його до відповідальності,
водночас в тіні залишається питання поновлення прав потерпілих. І хоча
українське законодавство містить широкий перелік прав потерпілого для
активної участі в розслідуванні злочину та подальшому судовому процесі,
багато з них на практиці залишаються декларативними. До того ж, система правосуддя інколи не тільки не відновлює порушені права, а й спричиняє повторне психологічне травмування — вторинну віктимізацію.
Дослідження містить аналіз національних практик забезпечення прав
потерпілих від насильницьких злочинів в Україні та їх відповідність міжнародним стандартам, зокрема, експерти пропонують висновки та рекомендації щодо таких питань: залучення потерпілих до процесу розслідування
та судового розгляду, захист потерпілих, підтримка потерпілих, відшкодування та компенсація.
Дослідження здійснено за фінансової підтримки Європейського Союзу та в
рамках Проєкту ЄС «Pravo-Justice».

ЕКСПЕРТНІ/АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ

Громадський детектив. Методичні рекомендації
з організації та проведення громадських
розслідувань
без спеціальних повноважень
Автори: Сергій Іллюк, адвокат, проєктний менеджер ЕЦПЛ;
Олег Боднар, юрист, проєктний менеджер ЕЦПЛ
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Посібник містить методологічну базу для проведення розслідування у разі
порушенні прав людини з боку поліції, та включає всі необхідні інструкції,
документи, форми заяв, посилання на джерела, з якими працюють розслідувачі.
Видання поєднує інформацію, яка може стати в нагоді кожній людині,
оскільки базується на практичних ситуаціях та експертизі даних, зокрема,
йдеться про види порушень прав громадян, яких припускаються представники поліції, процедури збирання доказів під час громадського розслідування, реальні історії людей, яким допомогли громадські детективи.
Видання підготовлено за підтримки програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проєкту «Розбудова спроможності громад впроваджувати ініціативи щодо захисту наркозалежних
осіб та зниження загроз, пов’язаних із вживанням та розповсюдженням
наркотиків».
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Рекомендації щодо дотримання інформаційних прав
та захисту честі, гідності та ділової репутації
в діяльності комунікаційних підрозділів НПУ
Авторки: експертка з інформаційного права та безпеки
Анастасія Апетик; експертка з комунікацій Юлія Голоднікова
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Упродовж 2020 року, коли установи здебільшого перейшли до режиму дистанційної роботи, співробітники та організації зазнали проблем із дотриманням інформаційних прав та контролем за репутаційними ризиками. І
насамперед це пов’язано з браком принципів корпоративної етики та політики дотримання інформаційних прав та приватності, які мусять бути
частиною організаційної культури, а в роботі державних органів — необхідною нормою суспільного договору. Усе це створило чимало перешкод
на шляху цифрової трансформації держави.
Репутація державних інституцій, до яких належить і Національна поліція
України, постійно опиняється у фокусі уваги суспільства та ЗМІ, які гостро
реагують на важливі теми та висловлюють думки щодо необхідних змін. І
тому всі питання зовнішньої комунікації, зокрема й у соціальних мережах,
вимагають дотримання приватності, адекватного реагування на негативні
висловлювання чи провокації та гнучкості в кризових ситуаціях. На жаль,
поліція не завжди звертається до суду із позовами щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, оскільки для цього потрібні додаткові ресурси, як
людські, так і часові й фінансові. Експерти пропонують альтернативні рішення, а саме: деталізовані інструкції з надсилання скарг на заборонений
контент у Facebook та YouTube.
Дослідження фокусується на практиці дотримання приватності в соціальних мережах НПУ, типових порушеннях інформаційних прав і пропонує
рекомендації щодо обробки персональних даних під час публікації фотота відеоматеріалів, знеособлення персональних даних, підвищення кваліфікації представників поліції, які працюють у сфері комунікацій.
Рекомендації підготовлені в рамках проєкту з інституційного розвитку ГО
«Експертний центр з прав людини» за фінансової підтримки TTDI
(«Ініціатива з розвитку аналітичних центрів») Міжнародного фонду «Відродження» та Посольства Швеції в Україні.

ЕКСПЕРТНІ/АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ

Практичний посібник з організації роботи Регіональної
платформи взаємодії безпекових служб та громадськості

Автори: Сергій Іллюк, адвокат, проєктний менеджер ЕЦПЛ;
Віктор Чупров, керівник програми
«Права людини в місцях несвободи» ЕЦПЛ

15

ЕКСПЕРТНІ/АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ
Дослідження проблем у сфері кримінальної юстиції показують, що
фактично в державі відсутня практика прямої взаємодії державних
правових інститутів між собою та з громадськістю в напрямку забезпечення прав людини на місцевому рівні. Зазвичай взаємодія має суто формальний характер і зводиться до офіційного листування чи публічних
звернень. Деякі інститути відверто ізолюються від інших та уникають прямого контакту. Усе це заважає швидкому реагуванню на порушення прав
людини.
Вирішенням цієї проблеми має стати створення Регіональних платформ
взаємодії безпекових служб та громадськості з посилення захисту прав
людини в кожній сфері держави.
У посібнику узагальнено та впорядковано досвід відкриття таких платформ
у Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській та Херсонській
областях, а також наведено покроковий алгоритм створення Регіональної
плат-форми «Діалог безпеки» в окремому регіоні.
Видання підготовлено за підтримки Freedom House в Україні в рамках
проєкту «Ефективний нагляд громадянського суспільства за безпековими
службами в Україні».
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Аналіз діяльності приватних та благодійних
реабілітаційних центрів, які надають допомогу
людям, що страждають на алкогольну,
наркотичну, ігрову та інші форми залежності.
Дотримання прав людини у цих закладах
Авторський колектив:
Анастасія Клюга, юристка, проєктна менеджерка ЕЦПЛ;
Сергій Іллюк, адвокат, проєктний менеджер ЕЦПЛ;
Вячеслав Свірець, юрист, виконавчий директор ЕЦПЛ
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Експерти ЕЦПЛ дослідили діяльність приватних та благодійних реабілітаційних центрів, які надають допомогу людям, що страждають на алкогольну, наркотичну, ігрову та інші форми залежності, проаналізували стан
дотримання прав людини в цих закладах і законодавчі прогалини, які заважають належному проведенню реабілітаційної роботи.
Результати дослідження показали наявність системних порушень у діяльності приватних реабілітаційних центрів, проблеми з організацією лікування та реабілітації осіб, питаннями запобігання катуванням та іншому
жорстокому поводженню з ними.
З огляду на виявлені проблеми в цій сфері, експерти рекомендують розробити систему надання суб’єктам дозволів на проведення такого виду
діяльності, перевірку компетентним органом (органами) можливостей дотримання прав людини та державних стандартів у цих закладах (наявність
матеріально-технічної бази, відповідність персоналу тощо).
В дослідженні використовувалась інформація Артема Осипяна з проведеного моніторингу приватних реабілітаційних центрів і опитувань людей,
що проходять реабілітацію.
Дослідження проведено в рамках Програми з інституційного розвитку TTDI
(«Ініціатива з розвитку аналітичних центрів») за фінансової підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» та Посольства Швеції в Україні.
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Практичний посібник із проведення громадськопарламентських розслідувань
Авторський колектив:
Сергій Іллюк, адвокат, проєктний менеджер ЕЦПЛ;
Олег Боднар, проєктний менеджер ЕЦПЛ.
У посібнику використовувалися матеріали Костянтина
Запорожцева (Додаток No 3. Зразки тілесних ушкоджень,
як об’єктивних ознак можливих
протиправних дій правоохоронних органів)
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Експерти від громадськості — це активні громадяни, які пройшли спеціалізоване навчання та були відібрані для співпраці з працівниками відділів регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо проведення перевірок за зверненнями до Омбудсмана про порушення прав людини в місцях несвободи
або допущених органами правопорядку.
Посібник пропонує інструменти, що застосовуються в процесі розслідування порушень прав людини: проведення інтерв’ю, опитувань, збір
інформації, фіксація слідів правопорушень тощо, описує порядок збору
відомостей і матеріалів та їх аналіз, реагування на виявлені порушення.
На особливу увагу заслуговує розділ додатків зі зразками звернень, заяв,
нормативно-правових актів та інших документів, які розглядаються під час
проведення розслідувань.
Посібник підготовлено в рамках проєкту «Права людини для України»,
який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується
Міністерством закордонних справ Данії впродовж 2019–2023 рр.
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ПАРТНЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: Custody Records

Custody Records
Custody Records: система,
яка змінює обличчя
кримінальної юстиції

Custody
Records,
Video

Однією з ефективних гарантій захисту
затриманої особи від неналежного поводження з боку правоохоронців, згідно зі Стандартами Європейського комітету з питань запобігання катуванням,
є запровадження єдиного досьє щодо
кожної затриманої особи, де б фіксувалися всі аспекти, що пов’язані з її затриманням.

Custody
Records,
Newsletter
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ПАРТНЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: Custody Records

На фото: робоча група експертів з впровадження Custody Records з візитом до ITT
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На фото: виконавчий директор ЕЦПЛ Вячеслав Свірець та виконавчий директор Фундації правової допомоги Микола Сіома передають УПДПЛ НПУ захисні засоби

ПАРТНЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: громадські розслідування

Громадські
розслідування
Громадські розслідувачі гнучко
реагують на порушення, ретельно
збирають необхідні документи,
перевіряють факти та свідчення
і аналізують інформацію.

Громадські
детективи
Video
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Раніше джерелом інформації про
випадки порушень стандартів прав
людини в ізоляторах тимчасового
тримання ставали результати
моніторингових візитів представників
Офісу Омбудсмана України
(Національний превентивний
механізм). З 2016 року їм активно
допомагають громадські розслідувачі
(«громадські детективи») —
мобілізовані та навчені експертами
громадської організації «Експертний
центр з прав людини».

Посібник
з проведення
розслідувань

КЕЙСИ: громадські розслідування

Справа Артура*
про затримання чоловіка та
факти неналежного поводження
з боку представників поліції

Зі слів Артура*, внаслідок нещадного побиття поліціянтами він був травмований, ступінь тяжкості завданих йому тілесних ушкоджень ніхто не з’ясовував, і слідчий взагалі не надав необхідної медичної документації для
проведення експертизи.
За зверненням адвоката Катерини В* громадськими детективами та
працівниками Офісу Уповноваженого проведено перевірку та встановлено
можливі факти порушення прав і свобод Артура*. Також виявлено можливий факт бездіяльності слідчих ТУ ДБР у Києві щодо здійснення перевірки
порушень прав і свобод Артура*, про що було заявлено його захисником.
Офіс Генерального прокурора розглянув усі надані матеріали та 30
липня 2020 року подав відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 статті 365 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому
управлінню Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів у кримінальних провадженнях про катування та інші
серйозні порушення прав громадян.
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Справа Анатолія*
про незаконне затримання

Зі слів Анатолія*, 24 травня 2020 року його було незаконно затримано
працівниками Дніпровського відділення поліції з порушенням правил
складання процесуальних документів та забезпечення основоположних
прав. Анатолій* стверджує, що його доставили до відділення поліції, прикували кайданками до батареї, били, ґвалтували та вимагали зізнань у
вчиненому злочині. Його залишили без їжі, питної води та нормальних
умов для ночівлі та утримували в такому стані впродовж трьох діб.
Адвокатка потерпілого написала заяву про ці порушення до Територіального управління ДБР у місті Мелітополі та попросила подати
відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Проте відповіді
вона не отримала.
Громадські детективи та працівники офісу Омбудсмана України провели перевірку та встановили можливі факти порушення прав і свобод Анатолія*, а також факт неналежного реагування слідчих ТУ ДБР у Мелітополі.
Уповноважений з прав людини звернулася з Актом реагування до Генерального прокурора України з проханням подати відомості до ЄРДР та
розпочати досудове розслідування.
30 липня 2020 року Офіс Генерального прокурора подав відомості до
ЄРДР, а проведення досудового розслідування цього кримінального провадження доручено Територіальному управлінню ДБР у Мелітополі.
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Справа Cергія*
про катування для отримання
зізнання у вчиненні злочину

До громадських детективів звернувся Сергій*, який скаржився на дії
працівників Олешківського відділення поліції Новокаховського відділу
НПУ. Сергій* стверджує, що під час затримання поліціянти намагалися
здобути в нього зізнання у вчиненні злочину й катували його прямо у
відділенні поліції.
За зверненням Сергія* громадськими детективами та працівниками
Представництва Офісу Омбудсмана проведено перевірку та встановлено,
що факт отримання ним тілесних ушкоджень зафіксований у протоколі
його затримання за підозрою у вчиненні злочину, а також у медичній документації. На цих підставах громадський детектив підготував проєкт Акту
реагування по виявлених порушеннях. Представник Уповноваженого в
південних областях України Олександр Остапенко звернувся з Актом реагування до Офісу Генерального прокурора України з проханням занести
відомості до ЄРДР. 13 серпня 2020 Офіс Генерального прокурора подав відомості до реєст-ру, а наступного дня Головному слідчому управлінню ДБР
було доручено проведення досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до вимог ч. 4 ст. 216 КПК.
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Справа Віталія*
про можливе катування заради
отримання зізнання в скоєнні
злочину та відмову в доступі
до адвоката

Громадські детективи надіслали звернення адвоката потерпілого до
Офісу Омбудсмана України, спільно з працівниками Офісу провели розслідування та встановили, що в рапортах поліції немає відомостей про
застосування сили з боку поліції та будь-яких згадок про тілесні ушкодження та травми Віталія*. Проте після перевірки відповідної поліцейської документації було знайдено записи про факти отримання тілесних ушкоджень
Віталієм*.
13 жовтня Віталій* звернувся із заявою до прокуратури Херсонської
області щодо занесення відомостей до ЄРДР про порушення його прав,
однак не отримав жодної відповіді. 30 грудня 2019 року Територіальне управління ДБР у м. Мелітополь закрило кримінальне провадження за фактом неправомірних дій щодо Віталія* на підставі п. 2 ч.1 ст.284 КПК України.
Тоді громадські детективи підготували Акт реагування та спрямували
його до Офісу Омбудсмана. Далі Уповноважений звернувся до Генерального прокурора з проханням забезпечити вивчення матеріалів кримінального провадження та найбільш ефективні напрями проведення досудового розслідування, а також подати відомості до ЄРДР за нововиявленими порушеннями. 29 липня 2020 року досудове розслідування в кримінальному провадженні було поновлено. Перебіг кримінального провадження взято під особистий контроль Офісом Генерального прокурора
України.

КЕЙСИ: ГРОМАДСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Справа Юрія*
про порушення прав і свобод
людини заради отримання
зізнання у вчиненні злочину

Потерпілий повідомив, що під час затримання працівники поліції били
його без жалю, мотивуючи свої дії бажанням одержати зізнання у вчиненні
злочину. Внаслідок побиття чоловік отримав закриту черепно-мозкову
травму, струс головного мозку, забій м’яких тканин голови.
Громадські детективи провели перевірку доводів та фактичних даних, у
процесі не знайшли жодних записів щодо вчинення спротиву Юрієм* чи
застосування до нього примусових заходів з боку поліції. А ось наявність
травм у Юрія* було зафіксовано під час медичного огляду в закладі охорони здоров’я, куди Юрія* привезли працівники ІТТ No 1.
17 листопада 2019 року заступнику прокурора Херсонської області було
надіслано повідомлення про звернення Юрія* та надання ним письмових
свідчень щодо фактів катування поліціянтами. Однак, жодних даних у ЄРДР
не було подано, як не було визначено відповідального органу досудового
розслідування з проведення перевірки фактів застосування до потерпілого
незаконних методів слідства з боку працівників поліції. Громадські детективи та Представник Уповноваженого в південних областях Олександр Остапенко підготували необхідні документи та звернулися з Актом реагування до Офісу Генерального прокурора України. 14 серпня 2020 року
Офіс Генерального прокурора подав відомості до ЄРДР та розпочав досудове розслідування.
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Справа
Олександра*
про катування
працівниками поліції

Потерпілий повідомив, що його без жодної підстави били руками та ногами по голові та обличчю, завдали тілесних ушкоджень. Мати, яка зустріла його після звільнення, засвідчила наявні травми сина. Після медичного огляду в Херсонській обласній клінічній лікарні тілесні ушкодження
офіційно було підтверджено, травми зафіксовані Актом судово-медичного
дослідження.
Потерпілий самостійно звертався до Територіального управління ДБР у
Мелітополі з проханням проведення досудового розслідування, і 23 січня
на підставі його звернення було подано відомості до ЄРДР та розпочато
досудове розслідування працівниками ДБР. Однак 27 квітня кримінальне
провадження було закрите на підставі п. 2 ч.1 ст.284 КПК України, і права
Олександра* так і не поновили.
Громадський детектив перевірив усі надані матеріали та разом із Представником Уповноваженого в південних областях Олександром Остапенком підготував необхідні документи та звернувся з Актом реагування до
Офісу Генерального прокурора України з проханням подати відомості до
ЄРДР та розпочати досудове розслідування в кримінальному провадженні.
Наразі Офіс Генерального прокурора вивчає матеріали закритого провадження для прийняття рішення щодо можливого поновлення досудового розслідування
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Справа Миколи*
про незаконне затримання
і катування

До громадських детективів звернулася адвокатка потерпілого, яка дізналася про його незаконне затримання та катування, яке тривало цілу ніч
та наступний ранок. Зі слів підзахисного, він скаржився на страждання та
поганий стан здоров’я. Адвокатка викликала бригаду екстреної медичної
допомоги, яка встановила переломи, забій грудної клітини, множинні гематоми. Згодом це підтвердили лікарі центральної районної лікарні.
Адвокатка подала заяву в порядку статті 206 КПК України про звільнення
Миколи* з-під варти та зазначила всі порушення прав і свобод чоловіка.
Громадські детективи зібрали та перевірили інформацію й підготували
проєкт Акту реагування на порушення. Після ретельного аналізу всіх матеріалів керівник одного з Департаментів Омбудсмана України звернулася
до прокурора Харківської області з проханням забезпечити вивчення його
підлеглими матеріалів кримінального провадження та надати вказівки
щодо здійснення ефективного розслідування слідчими ТУ ДБР у Полтаві.
Крім того, Уповноважений із прав людини звернувся до Генерального
прокурора з проханням забезпечити вивчення матеріалів кримінального
провадження та найбільш ефективні напрями проведення досудового розслідування. Наразі Офіс ГПУ вивчає матеріали кримінального провадження.

КЕЙСИ: ГРОМАДСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Справа Михайла*
який постраждав морально
та фізично при звичайному
затриманні за підозрою
у вчинені злочину

Михайло* повідомив, що на вимогу працівників УСБУ у Львівській області він підняв руки догори, заложив їх долонями за потилицю, пригнув
голову та став на коліна в такий спосіб, щоб правоохоронці могли бачити
його спину. За словами Михайла*, вже після затримання його почали бити, потім наділи на нього кайданки і продовжили. Знерухомлений, зі зламаною рукою, без медичної допомоги так він провів понад шести годин.
28 серпня Михайло надіслав заяву до Територіального управління ДБР
у місті Львові щодо неправомірних дій працівників управління СБУ у
Львівській області та спецпризначенців підрозділу «Альфа». Однак відповіді він не отримав. Тоді він надіслав скаргу до ТУ ДБР у місті Львові, якою повідомив, що відповіді щодо розгляду його звернення немає. Однак і досі
жодних даних щодо внесення слідчими Територіального управління ДБР,
розташованого в місті Львові, відомостей до ЄРДР про факти фізичного насилля, вчиненого до Михайла* під час затримання працівниками управління СБУ у Львівській області та спецпризначенців підрозділу «Альфа»,
немає.
Громадські детективи зібрали всі документи, проаналізували інформацію та виявили можливі порушення прав і свобод Михайла*. За результатами перевірки Офісом Омбудсмана підготовлено та надіслано Акт реагування до Офісу ГПУ щодо неправомірних дій працівників УСБУ у Львівській області. Наразі Офіс ГПУ проводить перевірку викладених фактів.
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КЕЙСИ: ГРОМАДСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Справа Сергія*
про порушення прав
при затриманні

Зі слів Сергія* відомо, що опівночі 10 жовтня 2019 року біля кафе «Велюр» у Харкові при затриманні патрульні поліцейські заламали йому руки
за спину, застібнули кайданки на кистях рук, кинули на землю обличчям
донизу та почали гамселити ногами. Він відчував нестерпний біль у лівій
руці, просив послабити кайданки на одній руці та викликати лікарів.
Однак, ніхто з працівників поліції цього прохання не виконав. Із застібнутими на руках кайданками Сергія* було доставлено до Київського відділу
поліції Головного управління НПУ в Харківській області, де він залишився в
кайданках до самого ранку.
Зі слів Сергія*, під час затримання ніхто йому не пояснював, що саме
він скоїв. Ані в кафе, ані у відділенні поліції процесуальних документів щодо його затримання чи обмеження в пересуванні не було складено. Чому
доставили до відділу поліції, він також не міг зрозуміти. На момент затримання при ньому був паспорт. Поліцейські подивилися документ, встановили особу прямо біля кафе «Велюр», але одягли на нього кайданки та
почали гамселити ногами. Пізніше лікарі встановили тілесні ушкодження:
забій м’яких тканин грудної клітини, закритий перелом шилоподібної кістки, тупа травма черева. Наразі Офіс ГПУ проводить перевірку викладених
фактів
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КЕЙСИ: ГРОМАДСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Справа Рафіка*
про порушення прав
при затриманні

30 січня 2020 року близько 18.30 у Рафіка трапився конфлікт із патрульними поліцейськими щодо підсвітки номерного знаку його авто-мобіля. Зі
слів Рафіка*, номерний знак не підсвічувався у зв’язку з поганим електричним контактом, однак це було в присутності поліцейських виправлено, а
поліцейські вимагали показати документи для складання протоколу про
адміністративне порушення. Він категорично відмовився, оскільки вважав, що така вимога незаконна, і нагадав про правила дорожнього руху,
повідомивши, що нічого не порушив. Також Рафік* сказав, що представники поліції своїх документів йому не показали, але поводилися доволі неетично та почали погрожувати подальшою розправою та проведенням
"актів виховного характеру" щодо нього. Рафік* пояснив, що його все це
обурило, і він відмовився надавати будь-які документи, вимагав забезпечити його правовою допомогою.
Далі, зі слів Рафіка, поліцейські вдарили його по голові та в тулуб, витягли з автомобіля на дорогу, вивернули руки та почали нещадно бити. Йому
зламали пальці, наділи кайданки та відвезли до Первомайського відділу
поліції ГУНП у Харківській області, автомобіль доставили на територію Первомайського ВП. Наразі Офіс ГПУ здійснює перевірку можливих порушень
прав і свобод Рафіка*.

Подробиці справи Рафіка
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ГРОМАДСЬКІ РОЗСЛІДУВАЧІ: форуми
1

2

3

На фото: учасники Форуму громадських розслідувачів: 1-2 - Рівно, 3 - Дніпро
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ПАРТНЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: діалог безпеки

Діалог безпеки
Інструментом фасилітації
громадського діалогу та взаємодії
представників неурядового
сектору з державними силовими
структурами в питаннях
розгляду системних порушень
прав людиниї є регіональні
платформи

Діалог безпеки:
перспективи
2021 року

Режим карантинних обмежень вплинув на права людини, зменшуючи гарантії безпеки життя кожного громадянина, особливо представників соціально незахищених груп, усіх, хто перебуває в ізоляції (місця несвободи),
ускладнив
виконання
військових
обов’язків і здійснення правоохоронної
діяльності в державі. За цей час неодноразово поставало питання, як забезпечити ефективні механізми захисту
прав громадян, щоб підтримувати довіру між людиною та державою?
Учасники
ініціативи
«Діалог
безпеки» вважають, що таким
інструментом можуть бути регіональні платформи взаємодії державних правових інститутів та
громадськості з посилення захисту прав людини. Вони створені для фасилітації суспільного
діалогу та прийняття колективних рішень усіма стейкхолдерами.
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ПАРТНЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: діалог безпеки
1

2

3

На фото: учасники ініціативи "Діалог безпеки": 1-Краматорськ, 2-Львів, 3-Херсон
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КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Інформаційні
права та безпека

Безпека даних:
чек-лист для
юристів і юристок

Цифрова безпека
для юристок та
юристів: корисні
поради експертки

ЮрФем: ПОГЛЯД.
Цифрові права та
цифрова безпека.
Інтерв’ю
з Анастасією Апетик

Упродовж 2020-го року експерткою
ЕЦПЛ Анастасією Апетик опубліковано
16 статей про інформаційні права та
цифрову безпеку;
розроблено рекомендації з цифрової
безпеки для юристок та юристів;
проведено навчання з навичок
цифрової безпеки для 500
представників судової влади;
проведено навчання 100 працівників
поліції, які отримали знання у сфері
інформаційних прав та цифрової
безпеки;
проведено навчання 120 адвокатів із
підвищення навичок цифрової
безпеки;
записано лекцію «Як захистити дані в
цифрову епоху» для онлайн-курсу
Київського молодіжного центру.
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КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
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Анастасія Апетик
на врученні винагороди
TOP UNDER 30

Анастасія Апетик
на зйомках онлайн-курсу
з цифрових прав
та безпеки дітей

ОСВІТА/ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

На фото: учасники тренінгу для детективів ДБР, спікер – Костянтин Запорожцев
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕЦПЛ

Стратегічна сесія з обговорення перспектив розвитку ЕЦПЛ
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЕЦПЛ
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БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА 5 520 094 грн

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ:
Міжнародний фонд «Відродження»: 3 058 194 грн
Фрідом Хаус, Інк. (Freedom House Inc.): 1 465 128 грн
Програма розвитку ООН в Україні: 664 817 грн
Управління Верховного Комісара ООН з прав людини: 29628 грн
Агенція Експертиз Франс (Expertise France): 302 327 грн

ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМКАМИ:

Дослідження

Впровадження
стандартів
забезпечення
прав людини

1 337 745 ГРН

2 531 845 ГРН

Освітні
технології та
програми

Просування
продуктів

704 189 ГРН

607 990 ГРН

Інстутиційний
розвиток

Регрантинг

1 626 198 ГРН

757 543 ГРН
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