
ГРОМАДСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
ВИПАДКІВ НЕЗАКОННОГО 
НАСИЛЬСТВА У МІЛІЦІЇ – 

КРОК ЗА КРОКОМ 
ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ІСТИНИ

(пам’ятка-буклет активістам)



© Батчаєв В.К., Мартиненко О.А., 2012
© Асоціація українських моніторів

з дотримання прав людини
в діяльності правоохоронних органів, 2012

«Асоціація  українських  моніторів  дотримання  прав  люди-
ни в діяльності правоохоронних органів» (Асоціація УМДПЛ) – 
здійснила 15 громадських експертиз щодо дотримання прав людини 
працівниками міліції в сфері боротьби з незаконним обігом зброї та 
наркотиків. Є організатором кампаній громадського моніторингу за 
діями міліції, ініціатором Всеукраїнського конкурсу творчих робіт 
«Міліція під контролем», розробником законодавчого закріплення 
процедури громадських розслідувань. Експерти Асоціації працюють 
в консультативно-дорадчих органах при Уповноваженому з прав 
людини, Державній пенітенціарній службі, МВС України, обласних 
державних адміністраціях. Активно працює з волонтерами та акти-
вістами молодіжних рухів.
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ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП.

Рекомендовані правила:
1. Заздалегідь визначте для себе кінцеву мету 

проведеного розслідування – підготовка скарги та на-
правлення зібраних матеріалів в компетентні органи 
для подальшого реагування, оприлюднення результа-
тів розслідування у ЗМІ та мережі Інтернету, підготов-
ка рекомендацій органам влади щодо внесення змін у 
нормативно-правові акти тощо.

2. Ставте перед собою реальну ціль – розсліду-
вання конкретного факту застосування насильства у 
міліції, сконцентруйтеся на виконанні цього завдання 
і не намагайтесь охопити одним розслідуванням зна-
чний спектр порушень прав людини в органах вну-
трішніх справ, не розпорошуйте зусилля на перевірку 
інших фактів, про які Вам стане відомо під час прове-
дення розслідування.

3. Сформуйте команду «громадських дізнава-
чів», до складу якої доцільно включити:

«Комунікатора» – людину, яка вміє легко встанов-
лювати контакт з незнайомими людьми, викликати їх 
на відвертість та, при необхідності, згладжувати мож-
ливі конфліктні ситуації.

«Журналіста» – наявність посвідчення у якого зна-
чно розширить можливості в отриманні інформації та 
забезпечить медіа-підтримку громадському розсліду-
ванню. 

«Юриста» – який повинен забезпечувати «юри-
дичне супроводження» розслідування, в тому числі 
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інструктувати членів команди про нормативні обме-
ження та процедурні вимоги до порядку окремих дій 
(опитування громадян, проведення відеозйомки, до-
ступ до режимних приміщень тощо), готувати інфор-
маційні запити та офіціальні заяви в органи влади, 
надавати кваліфіковану правову оцінку тим чи іншим 
фактам чи подіям. 

«Експерта» – носія необхідних специфічних знань 
щодо предмету та способу проведення розслідування. 
У залежності від завдань розслідування це може бути 
діючий або колишній працівник міліції, спеціаліст із 
технічних засобів комунікації, фахівець в області судо-
вої медицини та інші. 

4. Спільно складіть план проведення розсліду-
вання – перелік заходів, виконання яких забезпечить 
досягнення кінцевого результату, а також визначить 
найбільш оптимальні шляхи, способи і терміни реалі-
зації цих заходів. Встановіть конкретні завдання для 
кожного учасника команди, що дасть можливість її 
членам працювати одночасно у різних напрямках. 

5. Вивчить свої права, яких повинні дотримува-
тися працівники міліції під час спілкування з Вами, 
порядок надання ними відповідей на інформаційні 
запити, інші вимоги законодавства, яке регулює сфе-
ру відносин громадян з правоохоронними органами. 
Сформуйте і майте при собі папку з нормативно-пра-
вовими актами, які можливо буде використовувати 
під час розслідування – Конституція України, закони 
України «Про міліцію», «Про звернення громадян», 
«Про інформацію», кодекси, витяги з відомчих актів 
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МВС України, що регламентують дотримання прав 
громадян, взаємодію міліції із ЗМІ тощо. 

6. Заздалегідь зберіть загальну інформацію, яка 
знадобиться під час розслідування – відомості про під-
розділ міліції та його керівників, дані про поширеність 
фактів порушення законності особовим складом та 
інше. У якості джерел отримання подібної інформації 
використовуйте інформаційні запити, аналіз повідо-
млень у ЗМІ, матеріали з офіційних веб-сайтів органів 
внутрішніх справ та прокуратури, розповіді своїх зна-
йомих, що працюють у правоохоронних органах.
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ПРАКТИЧНИЙ ЕТАП.

Рекомендовані правила:
1. Зберіть максимально повну інформацію про факт 

застосування насильства. Необхідно отримати дані про: 
•	 місце	та	час	події;
•	 спосіб	вчинення	насильства,	застосовані	для	цього	

знаряддя	 (гумова	 палка,	 протигаз,	 наручники,	
електрошокер	тощо);

•	 головних	 фігурантів	 події	 –	 потерпілого	 та	
працівників	міліції,	які	застосовували	насильство;

•	 обставини,	причину	або	повід	вчинення	насильства	
міліціонерами	 –	 затримання	 особи,	 проведення	
слідчих	 дій,	 наміри	 припинити	 адміністративне	
правопорушення,	перебування	особи	у	нетверезому	
стані	та	інше;	

•	 мету	 та	 мотиви	 вчинення	 насильства	
працівниками	 міліції	 –	 отримання	 коштів,	
поліпшення	 показників	 у	 службовій	 діяльності,	
особиста	неприязнь	тощо;	

•	 факти,	 які	 свідчать	 про	 умисність	 вчинення	
насильницьких	 дій	 працівниками	 міліції	 та	 їх	
усвідомлення	того,	що	таки	дії	є	незаконними;

•	 рівень	 заподіяної	 потерпілому	 шкоди	 –	 ступінь	
тяжкості	 отриманих	 тілесних	 ушкоджень,	
при	 наявності	 орієнтовна	 суму	 нанесених	
матеріальних	збитків;

•	 інформованість	 керівництва	 підрозділу	 про	
незаконне	насильство,	яке	вчинили	його	підлеглі	та	
вжиті	заходи	реагування.
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2. Приділіть максимальну увагу роботі з потер-
пілим і свідками – саме вона, у багатьох випадках, є 
запорукою отримання очікуваних результатів. 

Обов’язково заручіться згодою потерпілого на 
проведення громадського розслідування та подальше 
оприлюднення його результатів. Подібна згода повин-
на бути зафіксована письмово або за допомогою віде-
озапису.

Поясніть потерпілому, що метою громадського роз-
слідування є спроба надати йому допомогу, відновити 
його порушені права та притягнути до відповідальнос-
ті винних працівників міліції.

Краще, коли співрозмовником потерпілого буде лю-
дина однієї з ним статі – дуже часто чоловік соромить-
ся розповідати про своє приниження жінці і навпаки.

Будьте переконливими і зробіть все для того, щоби 
розвіяти страх потерпілого чи свідка перед можливим 
переслідуванням з боку працівників міліції за бесіду з 
Вами – аргументуйте тим, що оприлюднення у засобах 
масової інформації про порушення може стати захис-
том від подальших незаконних переслідувань з боку 
правоохоронних органів. При необхідності гарантуйте 
конфіденційність наданої інформації або запропонуй-
те можливість її опублікування під зміненим іменем.

Опитування потерпілого та свідків проводьте у без-
конфліктній ситуації та у звичній для них обстановці 
– не треба пропонувати їм зустріч у райвідділі міліції 
або намагатися звести з правоохоронцями віч-на-віч, 
якщо потерпілий чи свідок сам цього не бажає. Якщо 
є можливість, необхідно виїхати для розмови з потер-
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пілим на місце події – так йому буде краще пригадати 
окремі деталі.

Заздалегідь підготуйте перелік основних питань, 
відповіді на які необхідно обов’язково отримати під 
час розслідування.

При спілкуванні з потерпілим і свідками будьте не 
допитувачем, а співрозмовником, співчувайте їх про-
блемам, покажіть розуміння вчиненої міліціонерами 
несправедливості, намагайтесь викликати до себе до-
віру. 

Правила встановлення психологічного контакту
•	 Завжди називайте своє ім’я та запитуйте у 

співрозмовника, як краще до нього звертатися. 
В процесі бесіди якомога частіше звертайтеся до 
співрозмовника по імені.

•	 Для початку розмови задайте 2-3 запитання, на які 
співрозмовник може відповісти легко та схвально 
– це знімає внутрішні перепони для продовження 
подальшої розмови з вами.

•	 Не стійте та не сидіть один проти одного – це 
підсвідомо напружує. Намагайтеся розміститися 
у більш дружелюбній позиції – так, щоб кут між 
вашими тілами був приблизно 60-90 градусів.

•	 Демонструйте значимість для вас тієї інформації, 
яку може надати співрозмовник.

•	 Підкреслюйте унікальність та почуття власної 
гідності вашого співрозмовника.

•	 Проявляйте доброзичливість та делікатність.
•	 Не перебивайте співрозмовника та уважно 

слухайте його, дайте розповісти усе, що він/вона 
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хоче вам повідомити. Заохочуйте продовження 
розповіді короткими запитаннями типу: «І що, 
ніхто не міг прийти Вам на допомогу?», «А що 
було далі?» тощо. Перебивати співрозмовника 
можна лише у випадку надзвичайної балакучості 
останнього, проте таке при з’ясуванні обставин 
застосування до людини насильства трапляється 
не часто.

•	 Використовуйте два основних засоби отримання 
інформації: заохочення особи до вільного 
викладення фактів та заохочення особи до вільного 
прояву експресивних дій, які також містять 
значущу інформацію – наприклад, вказують на 
особисте ставлення до того чи іншого факту.

•	 Говоріть просто та зрозуміло для вашого 
співрозмовника.

•	 Завжди з’ясовуйте, що саме має на увазі людина, 
коли описує певну подію або осіб. Задавайте 
уточнюючи питання на кшталт: «Тобто, міліціонер 
точно не записав Ваші дані у журнал відвідувачів?», 
«Ви впевнені, що там було лише два чоловіки – 
один у формі, другий у цивільному?«, »Ви самі це 
побачили чи Вам про це потім хтось сказав?»

•	 Наостанок подякуйте за бесіду, залиште свої 
контакти та ще раз запевніть, що надана інформація 
буде використовуватися виключно у законний 
спосіб і для захисту інтересів потерпілого.

3. З урахуванням отриманої від потерпілого та 
свідків інформації, збирайте доказову базу, яка під-
тверджує незаконність дій працівників міліції.
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Як докази можуть розцінюватися:
•	 пояснення свідків;
•	 документи – медична довідка про стан здоров’я, 

витяг із медичної картки хворого, висновок 
експерта, витяги із службової документації МВС 
України;

•	 речі та предмети;
•	 фото, відео,- та аудіо матеріали, за умови законності 

їх отримання;
•	 інші фактичні дані, що вказують на час, місце, 

спосіб вчинення насильства та особу, яка його 
вчинила.

Слід пам’ятати, що будь-яка інформація про люди-
ну не може бути надана іншій особі без її згоди, тому 
запропонуйте потерпілому відвідувати медичні та дер-
жавні установи разом з Вами. 

4. Фіксуйте хід розслідування за допомогою тех-
нічних засобів – фотоапарат, відеокамера, диктофон.

Одразу домовтесь із потерпілим та свідками про 
знімання вашої розмови з ними на відеокамеру, пояс-
ніть, що у такому вигляді їх пояснення більш наочні і 
вагомі. У випадку їхньої незгоди, запропонуйте, як ва-
ріант, провести зйомку без показу обличчя або пообі-
цяйте у подальшому заретушувати його при монтажі 
відзнятого матеріалу, якщо планується його оприлюд-
нення.

Слід також враховувати, що існує декілька видів 
фотофіксації:

Орієнтуюча зйомка – фіксує загальний вигляд міс-
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ця події (проведення опитування на вулиці, візит до 
органів влади тощо) разом з навколишнім оточенням 
та основними орієнтирами. Зйомку краще проводити 
з використанням панорамного способу, а точку зйомки 
вибирати вище і далі від об’єкта.

Оглядова зйомка – проводиться з метою фіксації 
лише самого місця події без навколишнього оточення, 
наприклад, кімнати потерпілого або вестибулю полі-
клініки. При цьому бажано зняти місце з різних сторін 
в залежності від наявних умов (від порога, через вікно, 
з різної висоти). 

Вузлова зйомка – застосовується, коли треба ві-
добразити «вузол» (тобто окремий предмет чи групу 
предметів, слідів) таким чином, щоб можна було ви-
значити форму, характер поверхонь предмета, бачи-
ти взаємне розташування предметів та слідів на них. 
Вочевидь, що кількість вузлових знімків залежить від 
кількості об’єктів, які цікавлять нас в ході громадсько-
го розслідування.

Детальна зйомка – фіксує великим планом окремі 
предмети або сліди, які є джерелами інформації і зго-
дом можуть бути використані в якості аргументів на 
користь висновків громадських експертів. Детальну 
зйомку майже обов’язково треба проводити з масшта-
бом, що дозволяє встановити по зображенню справжні 
розміри знятого об’єкта.

5. Врівноважено, впевнено і компетентно спіл-
куйтесь з працівниками органів внутрішніх справ.

Будь-яка розмова з міліціонером, незалежно від 
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того, де вона відбувається – на вулиці чи в кабінеті рай-
відділу, має починатися з прохання до нього пред’явити 
службове посвідчення, дані якого необхідно записати.

Під час розмови із працівником міліції, не давай-
те приводу звинуватити себе у порушенні закону та 
етичних норм поведінки, як би вони не провокували 
Вас до спалахів гніву та непродуманих вчинків. Завжди 
пам’ятайте про можливість застосування правоохо-
ронцями фізичної сили і процедури затримання, якщо 
вони розцінять Ваші дії, як злісну непокору законній 
вимозі працівника міліції.

Не відвідуйте підрозділ внутрішніх справ та не ве-
діть бесід з правоохоронцями наодинці – у випадку ви-
никнення конфліктної ситуації завжди повинна знай-
тися людина, яка буде свідчити на Вашу користь. 

Уникайте образ та висунення міліціонерам кате-
горичних звинувачень у вчиненні протиправних дій, 
якщо Ви не можете їх довести. Наприклад, під час 
розмови з керівником райвідділу замість фрази «Ваші 
підлеглі побили людину», доцільніше сказати: «Грома-
дянин А. скаржиться на те, що його побили Ваші під-
леглі».

Під час розмови з правоохоронцем, демонструйте 
свою готовність спілкуватися з ним на рівних, вияв-
ляйте свою компетентність і обізнаність у нормах пра-
ва та організації діяльності органів внутрішніх справ 
– у якості аргументу своєї правоти посилайтесь на 
вимоги конкретних положень нормативно-правових 
актів, при необхідності прямо на місці надавайте мож-
ливість працівникам міліції ознайомитися з ними – це 
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справить на них враження.
Слід пам’ятати про наступні прості, але важливі речі:

•	 вхід до вестибюлю підрозділу міліції безперешкод-
ний для всіх громадян; 

•	 міліціонер має право відмовитися давати інтерв’ю 
чи коментарі, але зобов’язаний відповідати на пи-
тання, які стосуються службової діяльності орга-
нів внутрішніх справ;

•	 керівник міліцейського підрозділу може відмови-
ти Вам у зустрічі, але зобов’язаний спілкуватися 
з Вами у часи та дні, визначені графіком прийому 
громадян – цей графік повинен бути вивішений у 
вестибулі підрозділу;

•	 чергова частина підрозділу міліції – це своєрідне 
довідкове бюро – черговий зобов’язаний на Вашу 
вимогу надати інформацію про службові номе-
ри телефонів, місця дислокації дільничних пунк-
тів міліції, режим роботи міліцейських галузевих 
служб тощо.

•	 Ви повинні виконувати лише законні вимоги мілі-
ціонера, а не будь-які його забаганки. Вимагайте 
від правоохоронця підтвердити законність того чи 
іншого розпорядження посиланням на конкретну 
статтю нормативно-правового акту.

Відразу оскаржуйте будь-яке небажання працівни-
ків міліції виконувати свої обов’язки та спробу чинити 
перешкоди громадському розслідуванню – напишіть 
скаргу до Книги скарг і пропозицій, вимагайте прибут-
тя на місце порушення керівника підрозділу або відпо-
відального, зателефонуйте на «телефон довіри» чи «га-
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рячої лінії» МВС України.
У випадку виникнення конфлікту із працівником 

міліції, намагайтесь зафіксувати Вашу розмову за до-
помогою технічних засобів, при загрозі вчинення щодо 
Вас фізичного насильства – припиняйте розмову з 
власної ініціативи і ідіть геть. 

6. Грамотно обґрунтовуйте своє право проводи-
ти фіксацію дій міліціонерів у публічних місцях за 
допомогою фотографування або аудіо,- відеозапису 
з посиланням на положення законодавства України.

Нагадаємо окремі з них:
•	 стаття 34 Конституції України – всі громадяни 

України мають право вільно збирати, зберігати, 
використовувати та поширювати інформацію 
усно, письмово чи в інший спосіб на свій вибір;

•	 стаття 302 Цивільного кодексу України – фізична 
особа має право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію;

•	 стаття 3 Закону України «Про міліцію» – діяльність 
міліції є гласною;

•	 стаття 7 Закону України «Про інформацію» – ніхто 
не може обмежувати права особи у виборі форм та 
джерел одержання інформації;

•	 стаття 25 Закону України «Про інформацію» – 
журналіст має право робити аудіо і відеозаписи із 
застосуванням необхідних технічних засобів;

•	 стаття 26 Закону України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні» – журналіст 
має право відкрито проводити запис, зокрема із за-
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стосуванням будь-яких технічних засобів.
МВС України у своєму листі від 04.05.2012 за №4/3-

4194 також погодилось, що «ні законодавство, ні нор-
мативні акти МВС України не містять положень щодо 
заборони фото-, відеофіксації процесу спілкування 
громадян з працівниками міліції, у тому числі Дер-
жавтоінспекції та фото- чи відеозйомки адміністра-
тивних будівель органів внутрішніх справ та служ-
бових транспортних засобів Державтоінспекції». До 
порядку проведення такої фіксації висувається лише 
одна вимога – фото чи відеозйомка не повинні прямо 
заважати правоохоронцям виконувати свої службові 
обов’язки. 

Незважаючи на це, працівники міліції часто ви-
магають припинити відеозйомку, користуючись не-
достатньою обізнаністю громадян з відповідними 
нормами законодавства.

Найбільш характерні ситуації:
Ситуація 1.	Працівник	міліції	стверджує,	що	зніма-

ти	його	на	відео	без	отримання	його	особистої	згоди	за-
бороняє	Конституція.	

Запропонуйте працівнику сформулювати цю саму 
статтю Конституції і назвати її номер. Після того, як 
працівник міліції не зможе назвати неіснуючу статтю, 
повідомте, що стаття 34 Конституції України навпа-
ки, дає право будь-якій людині збирати інформацію, в 
тому числі й про міліцію.

Ситуація 2.	 Працівник	 міліції	 посилається	 на	
статтю	32	Конституції,	 яка	 забороняє	 втручання	 в	
особисте	 й	 сімейне	життя	 людини	та	 збір	 конфіден-
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ційної	інформації	про	неї	без	її	згоди.
На це можна відповісти, що не потрібно плутати 

особисте  і  сімейне  життя  з  публічним  виконан ням 
своїх обов’язків. Саме тому Ви, поважаючи закон, не 
йдете з відеокамерою до міліціонера додому, а знімає-
те його дії у публічному місці, коли він перебуває на 
службі. Ви також можете пояснити, що без згоди осо-
би забороненим є збір саме конфіденційної, тобто при-
ватної інформації про особу, а стаття 21 Закону «Про 
інформацію» вказує, що інформація про суб’єктів 
владних повноважень не являється конфіденційною, а 
значить – є відкритою. І під час перебування на службі 
міліціонер і є цим самим суб’єктом владних повнова-
жень. Саме тому ваші дії є цілком законними.

Ситуація 3.	 Працівник	 міліції	 посилається	 на	
статтю	11	Закону	України	«Про	 інформацію»,	яка	не	
допускає	збирання	та	поширення	конфіденційної	інфор-
мації	про	особу	без	її	згоди	або	статтю	307	Цивільного	
кодексу	України,	відповідно	до	якої	фізична	особа	може	
бути	 знята	 на	 фото-,	 відео-	 або	 аудіо	 плівку	 також	
лише	за	особистою	згодою.

Зазначте, що стаття 11 забороняє збирання саме 
конфіденційної інформації, до якої, зокрема, відносить 
відомості про національність, освіту, сімейний стан, 
релігійні переконання, стан здоров’я, а також дані про 
адресу, дату і місце народження.

Зауважте, що стаття 307 Цивільного кодексу чітко 
вказує, що отримання згоди особи на зйомку, якщо 
зйомка проводиться відкрито на вулиці, на зборах, 
конференції, мітингу або на інших заходах подібного 
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характеру, тільки допускається, але не є обов’язковою.
Крім цього, будь-яке розпорядження міліціонера 

припинити вчиняти ті чи інші дії не повинно обґрун-
товуватися посиланням на Цивільний кодекс України 
– правоохоронець має право вимагати від громадяни-
на припинення вчинків, які мають ознаки порушення 
Кримінального кодексу або Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення. 

Ситуація 4.	Працівник	міліції	вимагає	припинити	
зйомку,	 посилаючись	 на	 те,	 що	 відомості	 про	 діяль-
ність	правоохоронних	органів	відносяться	до	інформа-
ції	з	обмеженим	доступом.

Необхідно вказати, що стаття 21 Закону України 
«Про інформацію» вказує, що до інформації з обме-
женим доступом не може відноситься інформація про 
факти порушення прав і свобод людини, а також ін-
формація про незаконні дії органів державної влади, їх 
посадових та службових осіб.
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ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП.

Заключною стадією будь-якого розслідування є під-
готовка звіту, в якому містяться найбільш важливі мо-
менти:
•	 опис встановлених фактів;
•	 викладення Вашого бачення ситуації, що сталася;
•	 висновки за результатами проведеного розсліду-

вання;
•	 рекомендації органам влади для недопущення по-

рушення прав людини в подальшому.
Формування матеріалів для звіту – робота кропітка 

та колективна. Розподілить обов’язки між членами ко-
манди та визначте, хто готує ту чи іншу частину звіту, 
хто збирає додаткову інформацію, хто буде займатися 
оприлюдненням звіту. 

Ретельно готуйте результати громадського розслі-
дування. Його будуть читати багато людей і саме за 
цим звітом вони будуть оцінювати компетентність ва-
шої команди. Реакція органів влади також буде здебіль-
ше залежати від того, наскільки компетентним, а тобто 
таким, що заслуговує на довіру, є ваш звіт.

Можливо станеться так, що в ході розслідування 
знадобиться витратити певний час на отримання офі-
ційної інформації від органів внутрішніх справ. Зважа-
ючи на це, завчасно направте відповідний інформацій-
ний запит або навіть ініціюйте проведення громадської 
експертизи. 

Для підготовки інформаційних запитів та ініцію-
вання громадської експертизи уважно вивчить основні 
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положення Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», Закону України «Про звернення грома-
дян», а також Постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.11.2008 №976 «Про затвердження Порядку спри-
яння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади».

Готовий звіт спрямовуйте відразу до різних органів 
влади – до МВС України, Генеральної прокуратури, 
Уповноваженого ВР з прав людини, Кабінету міністрів, 
комітетів Верховної Ради з питань законодавчого за-
безпечення правоохоронної діяльності або з питань 
прав людини, національних меншин і міжнаціональ-
них відносин.

Одночасно намагайтеся найбільш широко оприлюд-
нити результати розслідування у ЗМІ та мережі Інтерне-
ту – публічний розголос випадків незаконного насиль-
ства у міліції значно зменшує ризик їх повторення.



20

КОРИСНІ ДОКУМЕНТИ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 34. Кожному гарантується право на сво-

боду думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів 
і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію усно, письмово 
або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене за-
коном в інтересах національної безпеки, територі-
альної цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення, для захисту репутації або 
прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для під-
тримання авторитету і неупередженості правосуд-
дя.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 302. Право на інформацію (витяг)
1. Фізична особа має право вільно збирати, збері-

гати, використовувати і поширювати інформацію. 
Збирання, зберігання, використання і поширення 

інформації про особисте життя фізичної особи без її 
згоди не допускаються, крім випадків, визначених за-
коном, і лише в інтересах національної безпеки, еконо-
мічного добробуту та прав людини. 

2. Фізична особа, яка поширює інформацію, 
зобов’язана переконатися в її достовірності. 



21

Фізична особа, яка поширює інформацію, отрима-
ну з офіційних джерел (інформація органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стено-
грами тощо), не зобов’язана перевіряти її достовірність 
та не несе відповідальності в разі її спростування. 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МІЛІЦІЮ»
Стаття 3. Принципи діяльності міліції 
Діяльність міліції будується на принципах закон-

ності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справед-
ливості, взаємодії з трудовими колективами, громад-
ськими організаціями й населенням.

Діяльність міліції є гласною. Вона інформує орга-
ни влади і управління, трудові колективи, громадські 
організації, населення і засоби масової інформації про 
свою діяльність, стан громадського порядку та заходи 
щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засо-
би масової інформації можуть акредитувати своїх жур-
налістів при її органах. Не підлягають розголошенню 
відомості, що становлять державну або службову таєм-
ницю.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ІНФОРМАЦІЮ» 
Стаття 7. Охорона права на інформацію (витяг)
1. Право на інформацію охороняється законом. 

Держава гарантує всім суб’єктам інформаційних від-
носин рівні права і можливості доступу до інформації.

2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі 
форм і джерел одержання інформації, за винятком ви-
падків, передбачених законом. 
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Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової ін-
формації та журналістів (витяг)

1. Під час виконання професійних обов’язків жур-
наліст має право здійснювати письмові, аудіо- та відео-
записи із застосуванням необхідних технічних засобів, 
за винятком випадків, передбачених законом.

2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати 
приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті 
заходи, які ними проводяться, та бути особисто при-
йнятим у розумні строки їх посадовими і службовими 
особами, крім випадків, визначених законодавством.

3. Журналіст має право не розкривати джере-
ло інформації або інформацію, яка дозволяє встано-
вити джерела інформації, крім випадків, коли його 
зобов’язано до цього рішенням суду на основі закону.

4. Після пред’явлення документа, що засвідчує 
його професійну належність, працівник засобу масової 
інформації має право збирати інформацію в районах 
стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових 
безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених 
законом.

5. Журналіст має право поширювати підготовлені 
ним матеріали (фонограми, відеозаписи, письмові тек-
сти тощо) за власним підписом (авторством) або під 
умовним ім’ям (псевдонімом).

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ПРЕСУ) В УКРАЇНІ»
Стаття 26. Права та обов’язки журналіста редак-

ції (витяг)
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Журналіст має право:
1) на вільне одержання, використання, поширення 

(публікацію) та зберігання відкритої за режимом до-
ступу інформації;

2) відвідувати державні органи влади, органи міс-
цевого і регіонального самоврядування, а також під-
приємства, установи і організації та бути прийнятим їх 
посадовими особами;

3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із за-
стосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком 
випадків, передбачених законом;

4) на вільний доступ до статистичних даних, 
архівних, бібліотечних і музейних фондів; обме-
ження цього доступу зумовлюються лише специфі-
кою цінностей та особливими умовами їх схорон-
ності, що визначаються чинним законодавством 
України;

5) переваги на одержання відкритої за режимом 
доступу інформації;

6) на безкоштовне задоволення запиту щодо до-
ступу до офіційних документів;

7) по пред’явленні редакційного посвідчення чи 
іншого документа, що засвідчує його належність до 
друкованого засобу масової інформації, перебувати 
в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях ава-
рій, масових безпорядків, на мітингах і демонстра-
ціях, на територіях, де оголошено надзвичайний 
стан;

8) звертатися до спеціалістів при перевірці одер-
жаних інформаційних матеріалів;
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9) поширювати підготовлені ним повідомлення 
і матеріали за власним підписом, під умовним ім’ям 
(псевдонімом) або без підпису (анонімно);

10) відмовлятися від публікації матеріалу за влас-
ним підписом, якщо його зміст після редакційної прав-
ки суперечить особистим переконанням автора;

11) на збереження таємниці авторства та джерел ін-
формації, за винятком випадків, коли ці таємниці об-
народуються на вимогу суду.


