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Вступ

З оголошенням карантину та введенням в країні обмежу-
вальних заходів дії уряду стали предметом прискіпливої ува-
ги експертів Асоціації УМДПЛ, адже наміри влади протидіяти 
пандемії COVID-19 у жодному випадку не повинні призводи-
ти до грубих порушень загальноприйнятих стандартів прав та 
свобод людини. Застосовувані органами правопорядку мето-
ди контролю за дотриманням правил карантину одразу наоч-
но продемонстрували — через низку причин силовики ще не 
готові виконувати покладені на них завдання із забезпеченням 
балансу інтересів: влади — у стримуванні поширення хвороби 
та підтриманні стабільності в державі, громадян — у недотор-
канності своїх прав та законних інтересів. 

Очевидні прорахунки в законодавчих та управлінських 
рішеннях парламенту й уряду призвели до певної розгубле-
ності правоохоронців, дії яких коливались від необґрунтовано 
жорстких затримань порушників карантинних правил до від-
вертого ігнорування фактів скоєння таких порушень. Ситуацію 
ускладнювало й те, що попри серйозні ризики для суспільства 
від поширення коронавірусу в країні, окремі карантинні об-
меження сприймались українцями як надмірні та недоцільні. 
Введені урядом заборони призвели до хвилі протестів та акцій 
громадської непокори у столиці та регіонах. Зрозуміло, що на-
передодні місцевих виборів чиновники муніципальної влади, 
як правило, підтримували настрої майбутніх виборців та пу-
блічно декларували своє невдоволення карантинними обме-
женнями, а подекуди закликали до їх бойкоту.

За таких умов виникла гостра потреба у дослідженні дій 
правоохоронців на їх відповідність вимогам законодавства та 
подальшому інформуванні суспільства про стан справ у цій 
сфері. Враховуючи це, Асоціацією УМДПЛ була розпочата 
масштабна моніторингова кампанія із залученням мережі своїх 
регіональних представництв до збору інформації та подаль-
шим опрацюванням отриманих даних експертами. Подібний 
підхід повністю себе виправдав — порушення були зафіксовані 
практично в усіх областях України.
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Моніторингова кампанія мала сприяти приверненню ува-
ги державних органів і громадськості до загострення проблеми 
порушення правоохоронцями прав людини в умовах каранти-
ну, що досягалось:

 ►широким інформуванням суспільства, ЗМІ та міжнарод-
них партнерів про хід та результати моніторингової кам-
панії;
 ► доведенням до відома керівництва МВС об’єктивної ін-
формації про обсяги порушень прав громадян підпоряд-
кованим персоналом з одночасним наданням рекомен-
дацій, спрямованих на покращення ситуації.
Запропонований звіт містить:
 ► інформацію про правові засади діяльності правоохо-
ронних органів по контролю за дотриманням карантин-
них обмежувальних заходів;
 ► узагальнену, систематизовану і основану на реальних 
фактах та статистичних даних інформацію про най-
більш поширені види порушень прав громадян право-
охоронними органами при контролі за дотриманням 
правил карантину;
 ► кейси з описом характерних порушень;
 ► висновки та рекомендації експертів щодо оптимальних 
шляхів усунення таких порушень (для зручності сприй-
няття надаються окремо в кінці кожного розділу).
Слід зазначити, що з метою забезпечення суспільства ак-

туальною інформацією, експертами Асоціації УМДПЛ в ході 
моніторингової кампанії було підготовлено та оприлюднено у 
мас-медіа низку проміжних аналітичних матеріалів відповідної 
тематики, зокрема:

 ► «Типові порушення прав людини представниками орга-
нів правопорядку в ході впровадження карантинних об-
межень»;
 ► «Другий періодичний звіт про типові порушення прав 
людини представниками органів правопорядку в ході 
впровадження карантинних обмежень»;
 ► «Правові основи введення карантинних обмежень: звіт 
за березень–липень 2020 року»;

http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/05/Promizhnyj-zvit-15-kvitnya-20-travnya.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/05/Promizhnyj-zvit-15-kvitnya-20-travnya.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/05/Promizhnyj-zvit-15-kvitnya-20-travnya.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/07/Pravovi-osnovy-vvedennya-karantynnyh-obmezhen.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/07/Pravovi-osnovy-vvedennya-karantynnyh-obmezhen.pdf
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 ► «Дотримання поліцією прав громадян при застосуванні 
статті 44-3 КУпАП»;
 ► «Дотримання поліцією прав громадян при застосуванні 
статті 173-1 КУпАП «Поширювання неправдивих чуток»»;
 ► «Дотримання поліцією прав громадян при затриманні за 
порушення правил карантину».
Надалі зазначені матеріали стали складовою частиною 

цього звіту.  

http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/07/44-3-KUpAP.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/07/44-3-KUpAP.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/08/za-posylannyam-1.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/08/za-posylannyam-1.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/08/Dotrymannya_politsiyeyu_prav_gromadyan_pry_zatrymanni_za_porushennya_pravyl.pdf
http://umdpl.info/wp-content/uploads/2020/08/Dotrymannya_politsiyeyu_prav_gromadyan_pry_zatrymanni_za_porushennya_pravyl.pdf
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Методологія проведення моніторингу

Мета моніторингової кампанії
Підвищити поінформованість суспільства, керівництва дер-

жавних органів та органів правопорядку, засобів масової інформа-
ції та міжнародних партнерів України щодо реального стану дотри-
мання правоохоронцями прав й свобод громадян при здійсненні 
контролю за виконанням карантинних обмежувальних заходів. 

Завдання: 
 ► зібрати, узагальнити і проаналізувати інформацію про 
системні порушення прав та свобод громадян органами 
правопорядку під час виконання заходів з контролю за до-
триманням правил карантину в державі; 

 ► забезпечити оперативне інформування суспільства про ви-
явлені проблеми, для чого поширити у мас-медіа інформа-
цію з результатами проведеного моніторингу; 

 ► підготувати та направити в державні влади рекомендації 
експертів щодо оптимальних шляхів усунення системних 
порушень прав та свобод людини (удосконалення норма-
тивно-правових актів, зміна пріоритетів у напрямках та ме-
тодах діяльності, оптимізація роботи з персоналом тощо). 

Строки проведення моніторингу
03 квітня — 30 вересня 2020 року.

Предмет і методи здійснення моніторингу
Предметом моніторингу стала робота підрозділів органів 

правопорядку, які через специфіку службової діяльності безпосе-
редньо контактують з населенням — патрульна служба, дільничні 
офіцери поліції, а також інший залучений до забезпечення гро-
мадського порядку персонал Національної поліції та Національної 
гвардії України. 

 Крім цього, вивчалась робота підрозділів кіберполіції та 
Служби безпеки України щодо здійснення ними контролю за ме-
діапростором у рамках завдань по недопущенню поширення не-
правдивих чуток.
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Моніторинг здійснювався з використанням наступних 
методів: 

 ► аналіз матеріалів з відкритих джерел (ЗМІ, соціальні ме-
режі, офіційні сайти державних органів);
 ► надсилання в органи державної влади запитів на отри-
мання публічної інформації;
 ► робота з відомостями Єдиного державного реєстру су-
дових рішень та відкритими базами статистичних даних;
 ► опитування потерпілих від дій правоохоронців;
 ► опитування громадян та спілкування з працівниками ор-
ганів правопорядку;
 ► приймання від громадян повідомлень про протиправні 
дії правоохоронців телефоном та на електронну адресу;
 ► візуальне спостереження за діями правоохоронців під 
час публічного виконання ними своїх обов’язків;
 ►фіксація виявлених порушень за допомогою відео-, фо-
тозйомки.
 ► правова оцінка дій правоохоронців та надання консуль-
таційної допомоги громадянам у відновленні поруше-
них прав та свобод;
 ► перехресна перевірка достовірності отриманої інфор-
мації з використанням максимальної кількості можливих 
джерел її отримання.

Напрямки здійснення моніторингу 
1. Зміни у нормативно-правовому регулюванні діяльності 

органів правопорядку по контролю за дотриманням карантин-
них обмежувальних заходів.

2. Стан дотримання прав громадян при їх притягненні 
до відповідальності за статтею 44-3 КУпАП «Порушення пра-
вил щодо карантину людей» (визначення недоліків у правовій 
конструкції статті, статистика та ефективність її застосування, 
існування правових підстав для складання протоколу, дотри-
мання норм Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, практика судового розгляду, характерні приклади).

3. Стан дотримання прав громадян при їх притягненні до 
відповідальності за статтею 173-1 КУпАП «Поширювання не-
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правдивих чуток» (статистика та практика судового розгляду, 
існування правових підстав для складання протоколу, харак-
терні приклади).

4. Стан дотримання прав громадян при затриманні за по-
рушення правил карантину (існування правових підстав для 
затримання, необхідність і пропорційність застосування фі-
зичної сили та спецзасобів при затриманні, кейси затримань, 
аналіз дій правоохоронців при затриманні на характерному 
прикладі).
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Правові рамки  
запровадження карантину

 10 березня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв 
постанову № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2». Нею він передбачив пере-
лік обмежувальних заходів, які мали б допомогти в боротьбі 
з коронавірусом. Однак, впродовж наступних місяців до цієї 
постанови неодноразово вносились зміни — досить хаотично 
та непослідовно.

Перша хвиля карантинних обмежувальних заходів 
(12 березня — 16 березня 2020 року)
З урахуванням рішення Державної комісії з питань тех-

ногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 
березня 2020 р., Кабінет Міністрів України ухвалив постанову 
«Про запобігання поширенню на території України корона-
вірусу COVID-19» від 11 березня 2020 р. № 211, якою вперше 
ввів на усій території України карантин з 12 березня до 3 квітня 
2020 р. у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Постановою вводились дві основні заборони: відвіду-
вання закладів освіти її здобувачами та заборона проведення 
всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб. При 
цьому, уряд дозволив проводити спортивні заходи без участі 
глядачів (уболівальників).

Разом із тим, на місцевому рівні вводились окремі об-
межувальні заходи. Наприклад, у місті Києві було зупинено 
освітній процес у всіх закладах освіти; обмежено проведен-
ня спортивних заходів; зупинено роботу театрів, кінотеатрів, 
музеїв, розважальних центрів, розважальних зон шопінг молів; 
обмежено проведення масових заходів (понад 60 осіб) і вста-
новлювалось зобов’язання проводити термометрію усім учас-
никам таких заходів.

Таким чином, уже в першій хвилі урядом було обмежено 
право громадян на мирні зібрання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF/ed20200311
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Прийняття «карантинного» законопроєкту
17 березня 2020 парламент приймає Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямо-
ваних на запобігання виникнення і поширення коронавірусної 
хвороби (COVID-19)». Варто зазначити, що його прийняття від-
бувалась у надзвичайно швидкому режимі — текст законопро-
єкту було подано до парламенту 16 березня 2020, 17 березня 
він вже був розглянутий комітетом, прийнятий та підписаний 
головою парламенту, і на наступний день його підписав Прези-
дент. За прийняття законопроєкту проголосувало 344 народ-
них депутати. 

Законопроєкт передбачав ряд змін, пов’язаних із медич-
ними закупівлями, запроваджувався комплекс правових норм, 
спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під 
час карантину, встановлювалась адміністративна відповідаль-
ність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) 
особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою 
COVID-19, а також посилювалась кримінальна відповідальність 
за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання ін-
фекційним захворюванням. 

Друга хвиля карантинних обмежувальних заходів 
(17 березня — 29 березня 2020 року)
16 березня 2020 Кабінет Міністрів України приймає По-

станову № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», якою посилює 
карантинні обмежувальні заходи та з 17 березня забороняє 
проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 
осіб; зупиняє роботу закладів громадського харчування, тор-
говельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів куль-
тури, торговельного і побутового обслуговування населення; 
припиняє роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня вводиться заборона на: регулярні та нере-
гулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у 
приміському, міжміському внутрішньообласному і міжоблас-
ному сполученні; перевезення понад 10 пасажирів одночасно 
в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в ав-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF/ed20200331#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF/ed20200331#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF/ed20200331#n8
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тобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на 
міських маршрутах.

Окрім того, Постановою було тимчасово припинено 
проведення планових заходів з госпіталізації та планових опе-
рацій, крім термінових та невідкладних.

Третя хвиля карантинних обмежувальних заходів 
(29 березня — 5 квітня 2020 року)
29 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України приймає 

постанову № 241 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», якою вводить 
обов’язок щодо самоізоляції, а також закріплює необхідність 
обсервації (ізоляції) для осіб, які повернулись з-за кордону. 

Постановою закріплюється, що особи, які мали контакт з 
хворим та не потребують госпіталізації, є особами, що потре-
бують самоізоляції. Час протягом якого необхідно перебувати 
на самоізоляції визначає лікуючий лікар. Таким особам дозво-
ляється відвідування у невідкладних випадках магазинів, аптек 
та лікарень за умови використання засобів індивідуального за-
хисту.

Відповідно до Постанови, особи, які повернулись з-за 
кордону, підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції) протя-
гом 14 днів після перетину державного кордону у спеціалізова-
них закладах, які визначаються Київською міською, обласними 
державними адміністраціями. 

Важливо відзначити, що на цьому етапі вперше відбува-
ється обмеження права на свободу пересування. Це відбува-
ється за відсутності детально прописаного порядку обов’яз-
кової обсервації (ізоляції) осіб, що прибули з-за кордону, без 
розробленого механізму проведення медичних перевірок та 
без належного забезпечення умов для обсервації таких осіб. 
Такі ж неточності існують у постанові і щодо самоізоляції осіб, 
що контактували з хворим — лікар на власний розсуд визначає 
термін перебування на самоізоляції, чим вводить обмеження 
для особи на пересування. На додаток, нечітким та незрозу-
мілим залишається термін «невідкладні випадки» під час яких 
особі дозволяється виходити з дому. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/241-2020-%D0%BF/ed20200331#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/241-2020-%D0%BF/ed20200331#n9
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Четверта хвиля карантинних обмежувальних заходів 
(6 квітня — 4 травня 2020 року) 
2 квітня 2020 р. Кабінет Міністрів України приймає По-

станову № 255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» та вводить най-
більш жорсткі обмеження за весь час існування карантину. 

Постановою вводиться з 6 квітня 2020 р. заборона на 
перебування в громадських місцях без масок; переміщення 
більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності 
та супроводження дітей; перебування в громадських місцях 
осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків; відвіду-
вання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та при-
бережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою 
та в разі службової необхідності; відвідування спортивних та 
дитячих майданчиків; проведення всіх масових заходів; відві-
дування установ у яких перебувають діти, громадяни похи-
лого віку, особи з інвалідністю, особи з інтелектуальними або 
психічними порушеннями; забороняється відвідування пунктів 
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового 
розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомо-
гу в таких пунктах; заборона перебувати на вулицях без до-
кументів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця 
обсервації (ізоляції). 

Окрім того, постановою встановлюється, що особами, які 
потребують самоізоляції, є особи, які досягли 60-річного віку. 

Обмежувальні заходи, які встановили низку з зазначених 
заборон, були недостатньо чіткими у формулюваннях та по-
декуди мало зрозумілими. Перша проблема, яка виникає при 
правовому аналізі цих змін — це використання юридично не-
визначених термінів таких як, наприклад, «громадське місце», 
«лісопаркові та прибережні зони». 

Лише 13 квітня — через 11 днів після введення нових за-
борон, Міністерство охорони здоров’я надало роз’яснення, що 
таке «громадське місце». Разом із тим, ми вважаємо, ні тлума-
чення від МОЗ, ні посилання на норми Закону України «Про за-
ходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF/ed20200404#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF/ed20200404#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF/ed20200404#n8
https://www.kmu.gov.ua/news/gromadske-misce-de-neobhidno-nositi-masku
https://www.kmu.gov.ua/news/gromadske-misce-de-neobhidno-nositi-masku
http://umdpl.info/news/quarantine/
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виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» у цьому 
випадку не допустимі, оскільки юридично некоректно засто-
совувати закон за аналогією при притягненні до відповідаль-
ності, а МОЗ не є компетентним органом, щоб встановлювати 
визначення, яке мало б бути закріплене у профільному законі. 
Роз’яснення МОЗ не має сили нормативно-правового акту і не 
може братися до уваги працівниками органів правопорядку та 
судами.

Особливості перебування у самоізоляції
Також у постанові йдеться про порядок перебування 

осіб у самоізоляції та обсервації. Зазначається, що особи, які 
потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у 
визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контак-
ту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають. 
Уточнюється положення з минулої Постанови та додається, що 
особам, які перебувають на самоізоляції та заявили про немож-
ливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції 
іншими особами, дозволяється відвідування магазинів та аптек, 
які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця 
самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапа-
на видиху. Як ми бачимо, у попередній редакції не було вимог 
щодо відстані до магазинів та аптек, а також не деталізувалось, 
які саме засоби індивідуального захисту має носити така осо-
ба. Разом з тим, із Постанови зникає вимога про вихід в аптеки 
та магазини лише у «невідкладних випадках», про невизначе-
ність яких ми згадували вище. 

Також, відповідно до постанови, особам, які потребують 
самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про 
неможливість забезпечення піклування про них у період са-
моізоляції іншими особами, дозволяється двічі на день вигул 
домашніх тварин. Тут важливо звернути увагу, що немає жод-
ного механізму контролю за кількістю разів вигулу домашніх 
тварин. Також не логічним є те, що у магазин чи аптеку особа 
під час самоізоляції може виходити не далі ніж 2 км, але немає 
такого обмеження щодо вигулу тварин. 
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Відповідно до Порядку проведення протиепідемічних 
заходів, пов’язаних із самоізоляцією особи, контроль за дотри-
манням режиму самоізоляції здійснюється в один із таких спо-
собів: 1) працівниками Національної поліції, Національної гвар-
дії відповідно до внутрішнього порядку заходів з контролю за 
самоізоляцією, державних установ епідеміологічного профілю 
МОЗ, уповноваженими органами місцевого самоврядування 
посадовими особами; 2) за допомогою електронного сервісу 
«Дій вдома». 

При цьому, порядок контролю через мобільний додаток 
розписаний доволі детально (здійснюється перевірка відпо-
відності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зро-
бленій під час встановлення мобільного додатка, та геолокації 
мобільного телефона в момент фотографування). Після вста-
новлення мобільного додатка у випадкові проміжки часу про-
тягом дня особа отримує повідомлення (push-повідомлення). 
У разі отримання повідомлення особа повинна протягом 15 
хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото сво-
го обличчя. У разі невідповідності геолокації або фотографії, 
відсутності зв’язку з мобільним додатком, видалення, встанов-
лення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мо-
більного додатка, до органів Національної поліції надсилається 
повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції. 

Натомість контроль за самоізоляцією особи працівники 
Національної поліції, Національної гвардії, державних установ 
МОЗ епідеміологічного профілю, уповноважені органами міс-
цевого самоврядування посадові особи здійснюють шляхом 
проведення перевірки фактичної наявності відповідних кате-
горій громадян за зазначеними ними адресами самоізоляції. 
Однак може виникнути колізія, якщо особа не відкриватиме 
двері у помешкання, поліція не матиме достатніх правових під-
став аби самовільно туди проникнути, адже стаття 38 Закону 
України «Про Національну поліцію» надає вичерпний перелік 
підстав для проникнення до житла чи іншого володіння особи 
без вмотивованого рішення суду, жодне з яких не можна за-
стосувати у цьому випадку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/291-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
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Перше послаблення карантинних обмежень 
(5–21 травня 2020 року)
Перші послаблення карантину відбулось на основі при-

йняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 4 травня 
2020 р. № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Мі-
ністрів України». Зазначеною постановою громадянам дозволе-
но з 11 травня відвідування парків, скверів, інших зон відпочин-
ку, спортивних та дитячих майданчиків. Закладам громадського 
харчування дозволено надавати послуги на відкритих (літніх) 
майданчиках просто неба, а також видача замовлень на винос.

Введення адаптивної моделі карантину
Так звану «адаптивну модель карантину» (модель за 

якої обмежувальні заходи будуть поступово пом’якшуватися 
у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні) було 
затверджено постановою від 20 травня 2020 р. № 392 «Про 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблен-
ня протиепідемічних заходів». У залежності від епідемічного 
стану в кожному регіоні, він потрапляв у червону, помаранче-
ву, жовту або зелену зону. Згідно постанови Кабінету Міністрів 
України № 956 від 13 жовтня 2020 р. адаптивний карантин в 
Україні продовжено до 31 грудня 2020 року. 

Висновки
10 березня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв по-

станову № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2». Постановою було закладено основу для 
запровадження карантинних обмежувальних заходів. Як видно зі 
звіту, після цього обмеження вводились досить непослідовно та 
ситуативно, іноді обмеження не мали взагалі жодного сенсу (як то 
заборона відвідування парків та лісопаркових зон).

Було допущено ряд невідповідностей, між положення-
ми постанов, які приймались Кабінетом Міністрів України та 
нормами законів України. Ці обмеження викликають особливе 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/343-2020-%D0%BF/ed20200511#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/343-2020-%D0%BF/ed20200511#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF#n192
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2020-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2020-%D0%BF#n10
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занепокоєння з огляду на те, що вони могли порушувати пра-
во на недоторканність житла (як то вимога про необхідність 
поліцейських перевіряти режим самоізоляції особи), право на 
мирні зібрання (обмеження у кількості осіб, які можуть брати 
участь у мирній акції), право на свободу віросповідання (забо-
рона відвідувати богослужіння на кладовища суперечила 35 
статті Конституції, якою передбачалось право безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно релігійні культи та 
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність), а також порушу-
вали принцип правової визначеності. 

Крім цього, під час карантинних заходів водились надмір-
ні обмеження у реалізації права на свободу літніх людей, адже 
заборона покидати помешкання людям, старших за 60 років, 
має очевидні ознаки цілодобового домашнього арешту без 
відповідного судового рішення.

Попри заяви правозахисників, Уряд не скасував заборону 
щодо перебування на вулицях без документів, що посвідчують 
особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. 
Але слід зазначити, що нова редакція заборони створює біль-
ше питань ніж відповідей. Ця норма і надалі може створювати 
потенційні конфлікти між представниками органів правопоряд-
ку та громадянами.

Рекомендації Кабінету Міністрів України:
 ► дотримуватись принципу правової визначеності та вво-
дити чітко визначені правові обмеження; оперувати 
лише тими поняттями, які закріплені в належних нор-
мативно-правових актах, аби не створювати колізій та 
прогалин у праві;
 ► розробку та запровадження карантинних обмежуваль-
них заходів проводити з урахуванням необхідності не-
ухильного дотримання прав та свобод людини;
 ► при необхідності введення більш жорстких карантинних 
обмежувальних заходів, діяти згідно Конституції та вво-
дити де-юре надзвичайний стан в країні, а не де-факто 
створювати його за допомогою підзаконних норматив-
но-правових актів; 
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 ► скасувати норму щодо необхідності носити з собою до-
кументи, що посвідчують особу, підтверджують її грома-
дянство чи спеціальний статус;
 ► чітко визначити механізм перевірки органами правопо-
рядку режиму самоізоляції особи з урахуванням дотри-
мання прав громадян; 
 ► врегулювати питання організації забезпечення їжею та 
речами людей, які перебувають в установах і закладах 
соціального захисту, в яких тимчасово або постійно 
проживають/перебувають громадяни похилого віку, ве-
терани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стій-
кими інтелектуальними або психічними порушеннями. 
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Порушення прав громадян  
при застосуванні статті 44-3 КУпАП 

«Порушення правил  
щодо карантину людей»

1. Вступ

17.03.2020 Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення (КУпАП) був доповнений новою статтею 44-3 «По-
рушення правил щодо карантину людей» у наступній редакції.

Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітар-

но-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, 
передбачених Законом України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також 
рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 
інфекційними хворобами, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від од-
нієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Право складати протоколи про правопорушення за вка-
заною статтею отримали, зокрема, і уповноважені на те особи 
Національної поліції України (стаття 255 КУпАП), розгляд цієї 
категорії справ віднесено виключно до компетенції суду (стат-
тя 221 КУпАП).

Очевидно, що введенням в дію вказаної статті з незвич-
ними для українців великими штрафами, влада намагалась 
дисциплінувати населення та продемонструвати громадянам 
рішучість своїх намірів добитися неухильного виконання за-
проваджених урядом обмежувальних карантинних правил. 
Проте, дієвість будь-яких заходів законодавчого примусу до-
сягається не стільки суворістю встановлених каральних санк-
цій, скільки юридичною досконалістю відповідних правових 
норм та створенням для правоохоронних й судових органів 
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умов для безперешкодного застосовування таких норм у по-
рівняно простий спосіб. 

Стаття 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
не відповідала жодному з цих критеріїв, а тому не стала ефек-
тивним інструментом досягнення цілей, на які була спрямована.

Схвально оцінюючи наміри законодавців запобігти по-
ширенню хвороби в країні (на 15.03.2020 вже було зареєстро-
вано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, один 
з яких закінчився летально), експерти одразу піддали статтю 
44-3 КУпАП жорсткій і, як показала практика її подальшого ви-
користання, справедливій критиці.

Особливістю правової конструкції статті є те, що вона 
має бланкетний характер, тобто її диспозиція прямо не визна-
чає і не описує конкретні ознаки протиправних діянь, а відси-
лає до інших нормативно-правових актів. 

Так, стаття 44-3 КУпАП встановлює відповідальність за 
порушення одразу кількох об’ємних нормативних документів, 
які регламентують порядок дотримання карантину, виконання 
санітарно-гігієнічних й санітарно-протиепідемічних правил і 
норм, а також «інших актів законодавства» та «рішень органів 
місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними 
хворобами». 

Отже, оформлення адміністративних матеріалів за вка-
заною статтею вимагає від поліцейського не тільки відмінного 
знання положень КУпАП, а й обізнаності зі змістом всієї право-
вої бази щодо карантинних правил, яку до цього співробітник 
у своїй діяльності не застосовував. Завдання було ускладне-
но і тим, що правоохоронець повинен був скласти протокол 
безпосередньо на місці правопорушення, виокремивши його 
з довгого переліку інших порушень карантину, бездоганно 
сформулювавши у документах суть скоєного з посиланням на 
нормативно-правовий акт та зібравши належні докази вчинен-
ня протиправного діяння — пояснення свідків, матеріали фото 
чи відеофіксації, документи про господарську діяльність тощо. 
Як показала практика, у багатьох випадках працівники поліції 
виявилися неготовими до ретельного і неухильного виконання 
подібних вимог.
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Незручності застосування бланкетної диспозиції статті 
44-3 КУпАП, посилювались і тим, що нормативно-правові акти, 
до яких відсилала стаття, самі по собі містили неоднозначні для 
правового тлумачення норми. Юристи через мас-медіа роз-
критикували правотворчі «карантинні» ініціативи парламенту 
та уряду, вказавши на неконституційність низки запровадже-
них обмежень, правову невизначеність використаних термінів 
і понять, некоректність вжитих формулювань, проблемність 
дотримання прав людини при здійсненні контролю за вико-
нанням обмежувальних заходів тощо. А 29.05.2020 вже Пле-
нум Верховного Суду зробив висновок, що окремі положення 
спрямованих на боротьбу з COVID-19 нормативних актів Кабі-
нету Міністрів та Верховної Ради України не відповідають Кон-
ституції, у зв’язку з чим звернувся до Конституційного Суду 
України з поданням про з’ясування конституційності встанов-
лених на час карантину обмежень.

Зрозуміло, що подібна юридична невизначеність не спри-
яла впевненості поліцейських у справедливості, а головне — у 
законності своїх дій при складанні протоколів за статтею 44-3 
КУпАП, адже, відповідно до статті 8 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» «накази, розпорядження та доручення вищих 
органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, 
економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для 
порушення поліцейським Конституції та законів України».

Таким чином, замість зрозумілого та порівняно просто-
го правового інструменту забезпечення безпеки і охорони 
здоров’я людей, у вигляді статті 44-3 КУпАП поліція отримала 
громіздкий і незручний у практичному використанні важіль за-
конодавчого примусу.

Необхідно відмітити, що усвідомлюючи всю складність 
ситуації, Департамент патрульної поліції розробив та надіс-
лав до територіальних підрозділів НПУ (лист від 07.04.2020 
№4386/04/41-2020) «Методичні рекомендації щодо оформ-
лення поліцейськими матеріалів про адміністративне пра-
вопорушення за порушення правил щодо карантину людей, 
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і 
норм, передбачених Законом України «Про захист населен-
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ня від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а 
також рішень органів місцевого самоврядування з питань бо-
ротьби з інфекційними захворюваннями». Вказаний документ, 
крім загальних рекомендацій, містив приклади з фабулами за-
повнення протоколів за статтею 44-3 КУпАП у 20 найбільш ти-
пових варіантах порушення громадянами карантинних правил. 
Подібна спроба терміново підвищити кваліфікацію персоналу 
заслуговує позитивної оцінки, однак слід констатувати, що до-
сягнення очікуваних результатів вона не забезпечила — аналіз 
практики застосування зазначеної статті показав, що порушен-
ня поліцією прав громадян при їх притягненні до адміністра-
тивної відповідальності за вказаною статтею мали системний 
характер, зокрема і через низький рівень професійної підго-
товки співробітників.

2. Статистичний аналіз застосування  
статті 44-3 КУпАП «Порушення правил  

щодо карантину людей»

За інформацією Державної судової адміністрації Украї-
ни, станом на 01.10.2020 до судів надійшло 34534 протоколи 
за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину 
людей», з яких 18509 (або 53,6% від загальної кількості отри-
маних) було розглянуто, в результаті чого в адміністративному 
порядку покарано 1691 особу.

Найбільше складено протоколів поліцією міста Києва 
(4112), Дніпропетровської (3992) та Харківської (2887) областей.

Найменше складено протоколів поліцією Миколаївської 
(379), Кіровоградської (468) та Рівненської (509) областей.

Найбільше притягнуто до відповідальності порушників 
у місті Києві (226 осіб), Дніпропетровській (218) та Сумській 
(106) областях.

Найменше притягнуто до відповідальності порушників у 
Миколаївській (15 осіб), Луганській (21) та Житомирській (24) 
областях.
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3. Поширеність порушень прав громадян  
при застосуванні поліцією статті 44-3 КУпАП 
«Порушення правил щодо карантину людей»

Для оцінювання рівня поширеності порушень прав гро-
мадян при їх притягненні до адміністративної відповідальності 
за статтею 44-3 КУпАП, використані два параметри: відсоток 
«виправдувальних» судових рішень та відсоток повернутих су-
дами протоколів (відповідно до статистики Державної судової 
адміністрації України).

Параметр №1. Відсоток «виправдувальних» суддівських
рішень при розгляді протоколів за статтею 44-3 КУпАП.
Судова статистика наочно свідчить — у переважній біль-

шості випадків судді не визнавали належними та достатніми 
надані поліцейськими докази порушень правил карантину і 
приймали рішення на користь українців

Станом на 01.10.2020 судами було розглянуто 18509 ад-
міністративних протоколів за статтею 44-3 КУпАП, з яких лише 
1691 протокол (або 9,1% від загальної кількості розглянутих) 
став підставою для накладення адміністративного стягнення.

Висновок: поліцейські часто намагались притягнути гро-
мадян до адміністративної відповідальності за відсутності на-
лежних для цього підстав і доказів вчинення правопорушення.

Найменший відсоток реалізації складених протоколів 
має поліція:

Волинської області — 3,8%;
Запорізької області — 5,2%;
Луганської області — 5,8%.
Найбільший відсоток реалізації складених протоколів 

має поліція:
Закарпатської області — 20,3%;
Одеської області — 16,1%;
Рівненської області — 13,4%
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Таблиця №1. Співвідношення кількості накладених судами 
стягнень до кількості розглянутих адміністративних справ . 

за статтею 44-3 КУпАП (станом на 01.10.2020)

Область
Кількість 

розглянутих 
судами справ

Кількість 
накладених 

адміністративних 
стягнень

%

 Вінницька 761 89 11,7%
 Волинська 887 34 3,8%

 Дніпропетровська 2902 218 7,5%
 Донецька 486 36 7,4%
 Житомирська 395 24 6,1%
 Закарпатська 359 73 20,3%
 Запорізька 844 44 5,2%
 Івано-Франківська 390 49 12,6%
 Київська 555 56 10,1%
 Кіровоградська 255 27 10,6%
 Луганська 363 21 5,8%
 Львівська 1469 105 7,1%
 Миколаївська 149 15 10,1%
 Одеська 1023 165 16,1%
 Полтавська 530 49 9,2%
 Рівненська 291 39 13,4%
 Сумська 1046 106 10,1%
 Тернопільська 435 40 9,2%
 Харківська 556 55 9,9%
 Херсонська 799 58 7,3%
 Хмельницька 476 62 13%
 Черкаська 449 36 8%
 Чернівецька 476 36 7,6%
 Чернігівська 415 28 6,7%
 м. Київ 2198 226 10,3%
  Україна 18509 1691 9,1%

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Параметр №2. Відсоток повернутих судами протоколів 
за статтею 44-3 КУпАП.

Станом на 01.10.2020 з 34534 направлених до суду адмі-
ністративних протоколів, 7000 (або 20,3% від загальної кілько-
сті направлених) були одразу повернуті суддями без розгляду, 
в тому числі для їх належного оформлення.

 Висновок: поліцейські часто допускали порушення норм 
КУпАП і не дотримувались прав громадян при складанні на 
них адміністративних протоколів. 

Найгірше ставлення до оформлення адміністративних 
матеріалів за статтею 44-3 КУПАП продемонстрували право-
охоронці Харківської (повернуто 62,6% протоколів), Черкась-
кої (повернуто 32,9%), Чернігівської та Луганської (повернуто 
29,6%) областей.

 Найменше претензій з боку суддів до протоколів зафік-
совано у Одеській області (повернуто 8,6% протоколів), у мі-
сті Київ (повернуто 10,7%) та у Волинській області (повернуто 
11,6%) областях.
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Таблиця № 2. Співвідношення кількості повернутих судами 
протоколів за статтею 44-3 КУпАП до загальної кількості 

направлених (станом на 01.10.2020)

Область

Кількість 
справ, що 

надійшли на 
розгляд

Кількість 
повернутих справ %

 Вінницька 1365 304 22,3%
 Волинська 1196 139 11,6%

 Дніпропетровська 3992 543 13,6%
 Донецька 895 150 16,7%
 Житомирська 754 137 18,2%
 Закарпатська 787 188 23,9%
 Запорізька 1407 180 12,8%
 Івано-Франківська 629 94 14,9%
 Київська 1014 154 15,2%
 Кіровоградська 468 127 27,1%
 Луганська 655 194 29,6%
 Львівська 2598 341 13,1%
 Миколаївська 379 42 11,1%
 Одеська 2053 176 8,6%
 Полтавська 929 232 25%
 Рівненська 509 69 13,6%
 Сумська 1460 303 20,8%
 Тернопільська 1158 155 13,4%
 Харківська 2887 1807 62,6%
 Херсонська 1562 335 21,4%
 Хмельницька 1095 178 16,3%
 Черкаська 848 279 32,9%
 Чернівецька 898 170 18,9%
 Чернігівська 884 262 29,6%
 м. Київ 4112 441 10,7%
  Україна 34534 7000 20,3%

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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4. Типові порушення прав громадян  
при оформленні матеріалів за статтею 44-3 КУпАП 

«Порушення правил щодо карантину людей»

Аналіз матеріалів, оприлюднених у Єдиному державно-
му реєстрі судових рішень, дозволяє визначити найбільш ти-
пові порушення, які поліцейські допускали при оформленні 
справ про порушення статті 44-3 КУпАП.

Зокрема:
4.1. Невиконання вимог КУпАП при складанні протоколу.
Суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука 

повернув протокол, складений за вуличну торгівлю кавою, з 
формулюванням: «у протоколі про адміністративне право-
порушення зазначені свідки, однак не вказані відомості про 
їх адреси, що позбавляє можливості суд викликати свідків та 
опитати їх»1. 

Суддя Комінтернівського районного суду міста Харко-
ва повернення справи про адміністративне правопорушення, 
пов’язане зі здійсненням торгівельної діяльності без захисної 
маски, пояснив тим, що «протокол про адміністративне пра-
вопорушення не відповідає вимогам ст.256 КУпАП, в зв’язку з 
чим суд дійшов до висновку про неможливість розгляду даної 
справи»2.

При розгляді резонансної справи «пловця з Гідропар-
ку», який демонстративно порушив правила карантину у 
знак незгоди з ними, суддя обурився тим, що протокол та інші 
матеріали складені не належним чином і повернув їх поліції. 
«Про свідків — прочерки стоять! Поняті — теж якісь прочерки, 
галочки стоять… Підписи понятих — знову прочерки. Вимоги 
до протоколу чітко визначені кодексом. З протоколу бачу, що 
нема свідків. В Гідропарку серед білого дня не було жодного 
свідка?! Не можу порушувати закони і розглядати те, чого не-
має!», — прокоментував своє рішення суддя3. 

1  ЄДРСР, справа №524/1818/20
2  ЄДРСР, справа №641/5327/20
3  «Суд завернув справу плавця з Гідропарку через відсутність свідків 
порушення», Інтернет-газета «Новинарня»
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4.2. Відсутність у матеріалах належних доказів  
вчинення правопорушення.
Суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровськ 

закрила справу про адміністративне правопорушення за 
здійснення торгівлі продуктами харчування без маски через 
те, що «до матеріалів справи не додано жодного доказу його 
вчинення, зокрема пояснень свідків, які були відвідувачами 
магазину, пояснень продавця продуктового магазину, інших 
свідків, достатніх фото та відеоматеріалів тощо»4. 

У подібній справі, які розглядалась Слов`янським місь-
крайонним судом Донецької області, суддя винесла постано-
ву про відмову у притягненні підприємця до відповідальності 
через відсутність у справі достатніх доказів, зазначивши, що 
«суд не має права самостійно відшукувати докази винуватості 
особи у вчиненні правопорушення, адже діючи таким чином, 
суд неминуче перебиратиме на себе функції обвинувача»5.

Суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької об-
ласті у постанові зазначила, що «обвинувачення не може ґрун-
туватися на припущеннях» і закрила адміністративну справу 
стосовно посадової особи магазину будматеріалів «в зв’язку з не-
доказаністю в її діях складу адміністративного правопорушення»6.

4.3. Невірне визначення  
суб’єктів вчинення правопорушення. 
При виявленні порушень правил карантину, пов’язаних 

з наданням послуг, роботою магазинів, пунктів продажу, кафе 
тощо, поліцейські часто складали протоколи не на суб’єктів го-
сподарювання, а на найманих працівників.

Суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровськ 
закрила провадження у справі, оскільки особа, на яку було 
складено адміністративний протокол, була лише продавщи-
цею, а не суб`єктом здійснення згаданої у протоколі госпо-
дарської діяльності і, в розумінні статті 44-3 КУпАП, не могла 
бути суб`єктом вказаного правопорушення7.

4  ЄДРСР, справа № 206/1226/20
5  ЄДРСР, справа 243/2662/20
6  ЄДРСР, справа № 723/1366/20
7  ЄДРСР, справа №206/1225/20
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З аналогічних підстав було закрите провадження і 
суддею Зарічного районного суду м. Суми — він визнав, що 
особа, яка здійснювала продаж тютюнових виробів, є лише 
найманим працівником, а не безпосереднім суб`єктом госпо-
дарської діяльності8.

Був звільнений від відповідальності за порушення правил 
карантину і вуличний торговець шашликами з м. Покровська 
Донецької області. У постанові про закриття адміністративної 
справи суддя вказав, що «згідно відомостей у Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань він не зареєстрований як підприє-
мець», а отже «не є суб`єктом господарювання, роботу якого 
заборонено, і у його діях відсутній склад адміністративного 
правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП»9.

4.4. Відсутність у протоколі  
посилання на конкретні правові норми.
Суддя Красилівського районного суду Хмельницької 

області повернув матеріали справи за статтею 44-3 КУпАП, 
оскільки у протоколі не були вказані відомості про те, які саме 
правила порушені та яким нормативно-правовим актом ці 
правила встановлені10.

Суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської 
області, також повернув поліції матеріали справи, зазначивши 
у постанові: «в протоколі про адміністративне правопорушен-
ня відсутні відомості про те, які саме правила були порушені 
фізичною особою-підприємцем та яким нормативно-право-
вим актом ці правила встановлені»11.

Суддя Кіцманського районного суду Чернівецької об-
ласті закрив провадження у справі щодо власника ресторану 
(обслуговував клієнтів без засобів індивідуального захисту) 
через те, що «протокол про адміністративне правопорушення 
не містить опису конкретних обставин вчинення адміністра-

8  ЄДРСР, справа №591/1690/20
9  ЄДРСР, справа №235/2017/20
10  ЄДРСР, справа №677/499/20
11  ЄДРСР, справа №177/327/20
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тивного правопорушення з посиланням на відповідні діючі 
правові норми. А тому, зважаючи на бланкетність диспози-
ції ст. 44-3 КУпАП, він не може вважатись допустимим дока-
зом винуватості»12.

4.5. Відсутність у протоколі чіткого правового 
формулювання сутності правопорушення.
Суддя Печерського районного суду м. Києва повернув 

протокол, складений стосовно підприємця, який здійснював 
друк фотографій, в зв’язку з тим, що у протоколі не була роз-
крита фабула скоєного адміністративного правопорушення13.

Суддя Шацького районного суду Волинської області по-
вернув поліції матеріали адміністративної справи, зазначивши у 
постанові: «неконкретність формулювання суті адміністративно-
го правопорушення позбавляє правопорушника права здійсню-
вати предметний захист та порушує його процесуальні права»14.

Суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області закрив провадження у справі щодо 
продавця алкоголю, вказавши, що суд «не вправі самостійно 
змінювати на шкоду особі фабулу, викладену у протоколі про 
адміністративне правопорушення, яка, по суті, становить ви-
клад обвинувачення»15.

4.6. Кваліфікування правомірних дій особи,  
як скоєння нею порушень правил карантину.
 Запроваджені урядом карантинні заходи не встановлю-

вали повної заборони на функціонування установ, закладів та 
організацій, а лише передбачали певні обмеження у здійснен-
ні роботи з відвідувачами. Проте, поліцейські неодноразово 
складали протоколи не в зв’язку з протиправним обслугову-
ванням громадян у закладах торгівлі чи харчування, а лише за 
фактом перебування у них персоналу чи проведенням робіт, 
передбачених внутрішнім розпорядком.

12  ЄДРСР, справа№718/1205/20
13  ЄДРСР, справа №757/13663/20-п
14  ЄДРСР, справа № 170/222/20
15  ЄДРСР, справа № 212/4858/20
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Суддя Болградського районного суду Одеської облас-
ті закрила провадження у справі, з’ясувавши, що в магазині 
здійснювалась ревізія товарів, а не їх продаж, як було зазна-
чено у складеному поліцією протоколі16. 

Суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької 
області відмовила у притягненні до відповідальності підпри-
ємця, оскільки останній довів, що не здійснював продажу 
господарчих товарів, як стверджувала у протоколі поліція, а 
робив генеральне прибирання та дезінфекцію приміщення17. 

02.04.2020 у Вінницькі області поліцейські склали про-
токол за статтею 44-3 КУпАП стосовно водія автобусу, зазна-
чивши, що він перевозив одночасно 11 пасажирів. Проте, суддя 
Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області 
закрила провадження по справі, оскільки «оглянутим в судо-
вому засіданні відеозаписом події доведено, що водій перево-
зив одночасно 10 пасажирів, що не заборонено»18.

5. Вибірковість застосування статті 44-3 КУпАП

Прийняті Кабінетом Міністрів України нормативно-право-
ві акти встановлювали великий перелік порушень карантинних 
правил та суб’єктів їх вчинення, що, своєю чергою, призвело 
до доволі широкого діапазону можливого застосування статті 
44-3 КУпАП. Одразу стало зрозуміло — поліція не має достат-
нього людського ресурсу, аби забезпечити повне й неухильне 
виконання карантинних правил всіма верствами населення. 

І без того складну ситуацію, погіршувало відверто нега-
тивне ставлення значної частини українців до запропонованих 
урядом карантинних обмежень. Вважаючи, що влада перебіль-
шує масштаби розповсюдження COVID-19 в країні, а запровад-
жені запобіжники від коронавірусної хвороби не відповідають 
реальному рівню загрози, численні противники карантину де-
монстративно скоювали порушення визначених ним правил, 
подекуди відверто провокуючи поліцейських.  

16  ЄДРСР, справа № 497/428/2020
17  ЄДРСР, справа №243/2662/20
18  ЄДРСР, справа № 139/275/20
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К травню 2020 року встановлені урядом заборони на 
відвідування парків, спортивних майданчиків, зон відпочинку, 
а також вимоги щодо самоізоляції людей похилого віку, носін-
ня масок у громадських місцях та переміщення «не більше, ніж 
дві особи» масово ігноруються населенням — в країні почалась 
«пандемія порушень» правил карантину. Поліція неспроможна 
відповісти на цей виклик і стаття 44-3 КУпАП починає застосо-
вуватися співробітниками вибірково.

 Аналіз даних Єдиного державного реєстру судових рі-
шень свідчить, що поступово поліція зосереджує свої зусилля 
на припиненні лише певного сегменту порушень карантинних 
обмежень, перед усім пов’язаних з торгівельною діяльністю, 
перевезенням громадян та наданням послуг, при цьому па-
сивно реагуючи на порушення, які стосуються самоізоляції, 
«маскового» та «паспортного» режиму, заборони перебування 
у певному місці.

Мас-медіа інформують: 
«Не штрафували, а дарували медичні маски. Сьогодні 

патрульна поліція Черкас роздала пів сотні засобів індивіду-
ального захисту містянам».19

«У Луцьку замість того, щоб штрафувати людей без ма-
сок, поліцейські пояснювали чому важливо дотримуватися ка-
рантину та пропонували безкоштовні засоби індивідуального 
захисту. «Люди розуміють, що не ми приймаємо ці рішення про 
обмеження. Наше завдання — робити профілактику і роз’яс-
нювати», — пояснила речниця місцевої патрульної поліції».20

«Замість виписаного штрафу — захисна маска. З нагоди 
Благовіщення тернопільські поліцейські чергували біля храмів. 
Проте, не для того, щоб оштрафувати порушників без масок — 
копи взялися роздавати їх тернополянам».21

«9 травня в Херсоні поліція зафіксувала масове пору-
шення карантину. Проте, поліцейські лише проводили з по-
19  «У Черкасах замість штрафів роздають маски», Інтернет-видання 
«Уездные новости»
20  «У Луцьку поліцейські безкоштовно роздають маски й антисептики», 
Інтернет-видання «Район»
21  «Тернопільські копи замість штрафів, видавали людям маски», Інтернет-
видання «ІНТБ»
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рушниками роз’яснювальну роботу і роздавали всім бажаю-
чим захисні маски».22

«Карантин у Харкові програє весні. Півтори тисячі полі-
цейських вийшли на вулиці міста для боротьби з порушниками 
карантину. Але поки що вони тільки умовляють прихильників 
пікніків, гуляння і фізкультури у парках зберігати дистанцію».23

Подібна практика вибіркового застосування статті 44-3 
КУпАП може розглядатися як у негативному, так і у позитив-
ному контексті. Запровадивши невиважені правила карантину 
у поєднанні з суворими санкціями за їх невиконання, законо-
давці поставили поліцейських перед складним вибором пріо-
ритетів у головних принципах застосування адміністративного 
примусу — «справедливість» або «законність».

З одного боку, «не помічаючи» та не реагуючи на окремі 
порушення правил карантину, правоохоронці продемонстру-
вали порозуміння проблем українців, більшість з яких через 
карантинні обмеження опинились у скрутному матеріальному 
становищі. Кричуща невідповідність розміру визначених стат-
тею 44-3 КУпАП штрафів (від 17 до 34 тисяч гривень) рівню 
доходів більшості населення була очевидною і поліцейські не 
бажали брати на себе відповідальність за дії, що суттєво змен-
шували й без того незначні статки громадян.

Водночас, у таких діях правоохоронців вбачаються оз-
наки ігнорування вимог законодавства, оскільки встановивши 
факт порушення правил карантину, поліцейські не мають пра-
ва звільняти правопорушника від відповідальності і обмежува-
тися усним зауваженням, адже, відповідно до статті 22 КУпАП, 
такими повноваженнями наділений виключно суд, як орган, 
що розглядає та приймає рішення в адміністративній справі за 
статтею 44-3 КУпАП.

22  «9 травня в Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину», 
Інтернет-видання «Таврійські вісті»
23  «Харків порушує карантин. Поліція безсила проти любителів пікніків і 
спортмайданчиків». Інтернет-видання «KHARKIV Today»
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6. Висновки.
Аналіз практики застосування поліцією заходів адміні-

стративного впливу вказує на поширеність випадків порушень 
прав громадян при їх притягненні до адміністративної відпові-
дальності за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо 
карантину людей».

Подібний стан справ зумовлений низкою як об’єктивних, 
так і суб’єктивних факторів, перед усім жорсткими і, в той же 
час, недосконалими правовими нормами регуляції умов дотри-
мання карантину, недоліками правової конструкції статті 44-3 
КУпАП та недостатньою професійною підготовленістю спів-
робітників поліції до її практичного використання.

Разом з тим, в цілому, поліція продемонструвала адек-
ватність в оцінюванні ситуації і настроїв населення в країні і, 
за окремими винятками, не використовувала надані їй широкі 
повноваження для розгортання масштабних адміністративних 
каральних практик стосовно пересічних громадян.

7. Рекомендації.

7.1. Верховній Раді та Кабінету Міністрів України.
7.1.1. Оголосити «адміністративну амністію», у рамках 

якої звільнити громадян від сплати несплачених штрафів, на-
кладених судами у справах про адміністративне правопору-
шення за статтею 44-3 КУпАП.

7.1.2. Терміново переглянути існуючу редакцію статті 
44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей», 
передбачивши пом’якшення санкцій за її порушення, зокрема 
суттєве зменшення як мінімального, так і максимального розмі-
ру штрафу та можливість застосування адміністративного стяг-
нення у вигляді попередження.

7.1.3. З метою уникнення правових колізій при розгляді 
справ про адміністративне правопорушення за статтею 44-3 
КУпАП, узгодити та привести у відповідність з положеннями 
чинного законодавства всі нормативно-правові акти, що регла-
ментують протидію COVID-19 в країні.
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7.2. Національній поліції України.
7.2.1. З метою визначення найбільш типових порушень 

прав громадян, узагальнити та проаналізувати практику за-
стосування статті 44-3 КУпАП. З урахуванням проведеного 
аналізу, оновити «Методичні рекомендації щодо оформлення 
справ про адміністративні правопорушення за статтею 44-3 
КУпАП».

7.2.2. Орієнтувати особовий склад поліції на зменшення 
адміністративного тиску на населення за незначні порушення 
карантину у випадку, коли є очевидним, що порушення не не-
суть суттєвої загрози здоров’ю громадян і не можуть призве-
сти до масового поширення захворювання. 
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Порушення прав громадян  
при застосуванні статті 173-1 КУпАП 
«Поширювання неправдивих чуток»

1. Вступ
Оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

світової пандемії COVID-19 спонукало уряд багатьох держав 
світу вдатися не тільки до карантинних, а й до інформаційних 
обмежень, що було цілком прогнозованим. Оприлюднені еко-
номістами та політиками сценарії неминучого скорочення об-
сягів виробництва, спаду ділової активності, зростання безро-
біття, згортання соціальних ініціатив, самоліквідації середнього 
та малого бізнесу викликали у людей острах за своє майбутнє 
та призводили до відвертого невдоволення діями влади. З суто 
медичної проблеми пандемія швидко перетворилась на фак-
тор соціальної й політичної напруженості, в першу чергу в кра-
їнах, які не мали можливості забезпечити підтримку належного 
рівня життя населення у період карантину.

Розуміючи це, кожна держава у свій спосіб намагалась за-
побігти процесам дестабілізації суспільства, в тому числі вда-
ючись до посилення контролю за медіаресурсами та запрова-
джуючи обмеження на свободу вираження думок і поглядів.  

Україна не стала виключенням — нетривала фаза сприй-
няття громадянами необхідності карантинних обмежень, до-
сить швидко змінилась незгодою з діями уряду. До поширення 
протестних настроїв призвели два основних чинника — брак 
інформації та непопулярні, а іноді й вочевидь помилкові рішен-
ня влади. 

Слід зазначити, що офіційне інформування населення про 
загрози COVID-19 та шляхи мінімізації небезпеки мало фрагмен-
тарний та суперечливий характер, що, подекуди, лише підкрес-
лювало нелогічність прийнятих урядом рішень. Наприклад, в 
той час, коли медики через ЗМІ рекомендували прогулянки на 
свіжому повітрі для вентилювання легень, була введена заборо-
на на відвідування парків, скверів і лісопаркових зон.
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Запровадження надмірно суворих карантинних обмежень, 
відсутність ефективних компенсаторних механізмів із запобі-
гання падіння доходів населення, нерівні умови для ведення біз-
несу різними соціальними групами, зростання цін на найбільш 
затребувані медичні й продовольчі товари обурювали українців 
та дискредитували управлінські методи влади, демонструючи її 
неспроможність протистояти викликам «коронавірсуної кризи».

На погіршення рівня свого життя громадяни відреагували 
жорсткою критикою державного апарату, уряду і правлячої по-
літичної сили на чолі з Президентом, використовуючи для цього 
можливості Інтернету, перед усім соціальні мережі. У відповідь 
правоохоронні органи посилили моніторинг даного сегменту 
інформаційного простору України та, застосовуючи адміністра-
тивний примус, намагались зменшити обсяги як неправдивої ін-
формації стосовно COVID-19, так й контенту з негативною оцін-
кою дій влади. 

«Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непро-
стий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов’язково опи-
няться під особливою увагою Департаменту контррозвідуваль-
ного захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки 
СБУ», — попередила населення Служба безпеки України на сво-
їй сторінці Facebook.24 

2. Аналіз застосування статті 173-1 КУпАП 
«Поширювання неправдивих чуток»

На відміну від низки країн колишнього соціалістичного 
табору (Російська Федерація, Угорщина, Республіка Вірменія), 
влада України утрималась від спокуси прийняти окремий нор-
мативно-правовий акт для боротьби з небажаною інформаці-
єю, пов’язаною з епідеміологічною ситуацією та запроваджен-
ням карантину в державі. Спроба регулювати та обмежувати 
таку інформацію здійснювалась виключно коштом активізації 
застосування правоохоронцями статті 173-1 КУпАП «Поширю-
вання неправдивих чуток».

24 https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/
posts/2959320470797105/
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Стаття 173-1 КУпАП «Поширювання неправдивих чуток»
Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати 

паніку серед населення або порушення громадського порядку, —
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ят-

надцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 
двадцяти процентів заробітку.

Правом складати протоколи за вказаною статтею наді-
лені уповноважені на те особи Національної поліції України, 
розгляд цієї категорії справ віднесено виключно до компетен-
ції суду.

Слід зазначити, що стаття була введена до Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення ще за часів СРСР у 
квітні 1990 року і до березня 2020 року застосовувалась по-
рівняно зрідка. Так, за весь 2019 рік, згідно з даними Єдиного 
державного реєстру судових рішень (ЄДРСР), у судах було 
розглянуто лише 15 справ за статтею 173-1 КУпАП. 

З введенням в країні карантину, ситуація кардинально 
змінилась. 09.06.2020 Служба безпеки України на своєму офі-
ційному сайті відрапортувала, що менш ніж за 3 місяці каран-
тинних заходів «173 особи притягнуто до адміністративної 
відповідальності за поширення неправдивих чуток у межах 
статті 173-1 КУпАП».25 Проте, у відповідь на інформаційний 
запит, Національна поліція України проінформувала, що по її 
обліках за майже 7 місяців карантинних заходів (з 12.03.2020 
по 01.10.2020) за вказаною статтею притягнуто до відповідаль-
ності лише 58 правопорушників.26 Не підтверджують опри-
люднені СБУ відомості про кількість покараних громадян і дані 
Єдиного державного реєстру судових рішень.  Відповідно до 
наявних у реєстрі рішень, в період з 12.03.2020 по 01.10.2020 
судами було прийнято рішення по 128 справам за статтею 173-1 
КУпАП, а до адміністративної відповідальності притягнуто 45 
особи, що практично в 4 рази менше, ніж прозвітувалось СБУ. 

25  «СБУ продовжує системно викривати мережі російських інтернет-
агітаторів», офіційний сайт Служби безпеки України
26  Відповідь НПУ від 15.10.2020 на інформаційний запит Асоціації 
Українських моніторів дотримання прав людини
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Разом з тим, ця статистка вказує — за період карантину судами 
розглянуто протоколів, складених за поширювання неправди-
вих чуток майже у 9 разів більше, ніж за весь 2019 рік.

Необхідно зауважити, що отримана від Національної по-
ліції України статистика щодо кількості громадян, покараних за 
статтею 173-1 КУпАП (додаток №1), дещо відрізняється від да-
них Єдиного державного реєстру судових рішень. Зважаючи 
на більш змістовне інформаційне наповнення та вищий рівень 
достовірності відомостей реєстру, подальший аналіз практики 
та результатів застосування зазначеної статті здійснювався на 
підставі судових рішень, оприлюднених у ЄДРСР. 

 Значне зростання кількості направлених поліцією до 
суду протоколів за статтею 173-1 КУпАП, як і оприлюднення 
СБУ звіту з очевидним перебільшенням результатів роботи по 
протидії фейковим «коронавірусним» новинам, свідчить: пра-
воохоронців орієнтували на посилення контролю за інформа-
ційним полем і вимагали досягнення вагомих показників з цьо-
го напрямку службової діяльності. Подібний тиск, враховуючи 
специфіку статті, не міг не призвести до порушень прав й сво-
бод громадян при її застосуванні.

Про масштабність таких порушень наочно свідчить судо-
ва практика — розглянувши 128 адміністративних справ за стат-
тею 173-1 КУпАП, суди лише у 45 справах (35,2% від загаль-
ного числа розглянутих) прийняли рішення про притягнення 
звинуваченої особи до відповідальності. Розглядаючи надані 
поліцейськими матеріали, у більшості випадків судді не ви-
знавали доведеним факт поширювання громадянами неправ-
дивих чуток і закривали провадження у таких справах через 
відсутність складу правопорушення. 

 Найбільшу активність у складанні протоколів за поши-
рювання неправдивих чуток щодо карантину та COVID-19 
продемонстрували поліцейські Дніпропетровської (18 прото-
колів), Хмельницької (13 протоколів) та Львівської (12 протоко-
лів) областей.

У той же час, в ЄДРСР взагалі відсутні відомості про роз-
гляд судами таких протоколів, складених поліцією міста Києва, 
Запорізької та Одеської областей. 
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 Таблиця 1. Співвідношення кількості накладених судами 
адміністративних стягнень до кількості розглянутих справ  

за статтею 173-1 КУпАП

Область
Кількість справ, 
що надійшли на 

розгляд

Кількість повернутих 
справ

 Вінницька 1365 304
 Волинська 1196 139
 Дніпропетровська 3992 543
 Донецька 895 150
 Житомирська 754 137
 Закарпатська 787 188
 Запорізька 1407 180
 Івано-Франківська 629 94
 Київська 1014 154
 Кіровоградська 468 127
 Луганська 655 194
 Львівська 2598 341
 Миколаївська 379 42
 Одеська 2053 176
 Полтавська 929 232
 Рівненська 509 69
 Сумська 1460 303
 Тернопільська 1158 155
 Харківська 2887 1807
 Херсонська 1562 335
 Хмельницька 1095 178
 Черкаська 848 279
 Чернівецька 898 170
 Чернігівська 884 262
 м. Київ 4112 441
  Україна 34534 7000

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Привертає увагу, що, застосовуючи статтю 173-1 КУпАП, 
правоохоронці доволі прискіпливо і часом упереджено реа-
гували на публічну критику «антикоронавірусних» ініціатив 
влади з боку пересічних українців, вважаючи, що це може при-
звести до панічних настроїв у суспільстві. В той же час, поши-
рення сумнівної інформації з боку самих можновладців у кон-
тексті статті 173-1 КУпАП не розглядалось.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі те-
леканалу «Україна 24» визнав, що закривати парки та сквери на 
період карантину з точки зору епідеміології не було потреби. Ці 
заходи влада застосувала, щоб психологічно вплинути на укра-
їнців і створити у людей відчуття небезпеки, а отже і необхідності 
дотримання карантинних заходів, які впроваджував уряд.27

Слід вказати і на те, що у багатьох випадках поліцейські 
намагались притягнути громадян до адміністративної відпо-
відальності за статтею 173-1 КУпАП не з власної ініціативи, а 
за рекомендацією Служби безпеки України. На це вказують 
судові рішення, з тексту яких видно, що, обґрунтовуючи зви-
нувачення у поширенні неправдивих чуток, поліцейські часто 
посилались на отримані листи та довідки з СБУ. 

3. Типові порушення прав громадян  
при оформленні матеріалів за статтею 173-1 КУпАП 

«Поширювання неправдивих чуток»

3.1. Складання на громадян протоколів  
за відсутності у їх діях чітких ознак скоєння 
адміністративного правопорушення. 
З диспозиції статті є очевидним, що саме по собі роз-

повсюдження недостовірних чуток не повинно розглядатись 
поліцією, як порушення статті 173-1 КУпАП. Закінчене право-
порушення формують у своїй сукупності два обов’язкові еле-
менти — «неправдивість» інформації та можливість настання 
від її поширення негативних наслідків у вигляді паніки серед 

27  «Державний «фейк»: Ляшко зізнався, для чого країна закривала парки 
на карантин», Інтернет-видання «Високий замок»

https://wz.lviv.ua/news/412306-derzhavnyi-feik-liashko-ziznavsia-dlia-choho-kraina-zakryla-parky-na-karantyn
https://wz.lviv.ua/news/412306-derzhavnyi-feik-liashko-ziznavsia-dlia-choho-kraina-zakryla-parky-na-karantyn
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населення або порушень громадського порядку. Проте, полі-
цейські доволі часто намагались притягнути громадян до від-
повідальності лише за поширення «фейкової» інформації, без 
попереднього виваженого оцінювання рівня її гіпотетичної не-
безпеки для держави й суспільства.

Суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області закрила провадження стосовно громадян-
ки, яка у соціальній мережі «Вконтакте» опублікувала публі-
кацію про створення служби для безкоштовного обстеження 
населення і організовану видачу масок та тестів на виявлення 
вірусу. У своїй постанові суддя зазначила, що попри неправ-
дивість публікації, вона не могла викликати паніку та призве-
сти до порушень правопорядку. Крім того, соціальна мережа 
«Вконтакте» не має широкого поширення серед населення, 
оскільки з травня 2017 року вона заборонена в Україні і до-
ступ до неї заблокований.28

Суддя Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті відмовила у притягненні до відповідальності громадя-
нина, який 01.04.2020 на власній сторінці соціальної мережі 
«Facebook» розмістив жартівливий пост про те, що у зв`язку 
з карантином магазин СІЛЬПО «знижує ціни на всі товари на 
80%. Вхід не більше 10 осіб». Обґрунтовуючи своє рішення, 
суддя справедливо зауважила, що, незважаючи на явну аб-
сурдність, ця інформація не могла викликати паніку серед на-
селення чи призвести до порушень громадського порядку, а 
це «свідчить про відсутність такої обов`язкової складової ад-
міністративного правопорушення, як об`єктивна сторона».29

Суддя Нетішинського міського суду Хмельницької об-
ласті закрив адміністративну справу стосовно громадянина, 
який у відеочаті «Чат рулетка» спілкувався з невідомою осо-
бою та розповів їй неправдиву інформацію, яка у подальшому 
була поширена в мережі «Уoutube». У постанові про закриття 
провадження через відсутність складу правопорушення суд-
дя зазначив, що «виходячи з інформації на відеозапису, вона 
не могла в силу свого змісту викликати будь-якої паніки та 

28  ЄДРСР, справа №185/3205/20
29  ЄДРСР, справа №415/2520/20



П
ор

уш
ен

ня
 п

ра
в 

гр
ом

ад
ян

 п
ри

 з
ас

то
су

ва
нн

і с
та

тт
і 1

73
-1

 К
Уп

А
П

 «
П

ош
ир

ю
ва

нн
я 

не
пр

ав
ди

ви
х 

чу
то

к»
 

48

не містила будь-яких закликів до порушення громадського 
порядку». Крім цього, громадянин був переконаний, що його 
розмова з незнайомцем є приватною і не буде розповсюдже-
на в мережі Інтернет.30

У багатьох випадках поліцейські складали на громадян 
протоколи без доведення факту недостовірності розповсю-
дженої ними інформації.

Суддя Біловодського районного суду Луганської облас-
ті закрив провадження у справі стосовно особи, яка на  своїй 
сторінці «Facebook» розмістила пост про людей, нібито хво-
рих на COVID-19, оскільки поліція взагалі ніяким чином не пе-
ревіряла цю інформацію на достовірність. Крім того, як вба-
чається із змісту опублікованого у «Facebook» посту, в ньому, 
скоріш, ставилось запитання до людей, ані ж стверджувалось 
про факт їх хвороби.31

Суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської об-
ласті не визнав особу винуватою у порушенні статті 173-1 
КУпАП, позаяк поліція не тільки не довела факт неправдиво-
сті поширюваної інформації, а й взагалі не конкретизувала її 
зміст в протоколі, лише зазначивши, що інформація «пов`яза-
на з тематикою коронавірусу».32

Суддя Олександрійського міськрайонного суду Кірово-
градської області закрив провадження стосовно громадянки, 
яка оприлюднила в Інтернеті відео про те, що працівники швид-
кої допомоги не приїхали на її виклик. При цьому у постанові 
суддя чітко пояснив мотиви прийняття ним такого рішення: «у 
протоколі не зазначено чи є ця інформація недостовірною, чи 
є це повідомлення чуткою або «швидка» дійсно не приїхала 
за викликом. Суду не надано жодного доказу, який би свідчив 
про неправдивість вказаної у протоколі інформації. Усі свід-
ки, пояснення яких надані суду разом з протоколом, не запе-
речують зазначений факт, а лише надають різне тлумачення 
причин неприїзду швидкої медичної допомоги за викликом».33

30  ЄДРСР, справа №679/660/20
31  ЄДРСР, справа №408/1130/20-п
32  ЄДРСР, справа №428/2536/20
33  ЄДРСР, справа №398/1263/20



П
оруш

ення прав громадян співробітниками органів правопорядку при забезпеченні дотримання правил карантину в Україні

49

Слід зауважити, що встановлення в оприлюдненій інфор-
мації ознак скоєння порушення статті 173-1 КУпАП є завданням 
непростим, перед усім, через ймовірнісний характер зв’язку 
між інформацією та наслідками у вигляді виникнення паніки 
або порушень громадського порядку. В той же час, визнання 
неправдивими будь-яких фактів чи подій можливо лише через 
їх порівняння з аналогічними даними, опублікованими в офі-
ційних джерелах, що поліції не завжди вдавалось зробити.

Втім, не тільки поліцейські, а й навіть судді не мали одно-
значної позиції щодо критеріїв визначення винуватості особи 
у розповсюджені недостовірної інформації і іноді виносили 
кардинально протилежні рішення при оцінюванні однакових 
інформаційних подій.

10.04.2020 суддя Зіньківського районного суду Полтавської 
області виніс постанову про притягнення до адміністративної 
відповідальності за статтею 173-1 КУпАП чоловіка, який поширив 
у соціальній мережі «Facebook» пост-картинку із зазначенням 
телефону Служби безпеки України і зображенням портрета Пре-
зидента України. На думку судді, цей пост надавав недостовірну 
інформацію і дискредитував державні правоохоронні органи, 
чим створював передумови до «сіяння паніки серед користувачів 
соцмережі «Facebook».34 15.04.2020 суддя Ленінського районно-
го суду м. Полтави також визнав винним і наклав адміністратив-
не стягнення на іншого чоловіка, який опублікував на сторінці 
у «Facebook» пост-картинку із зображенням Президента Укра-
їни та текстом «Наживаються на горі. Маска — 1,60 грн. за шт., 
тел.0800-501-482 Служба безпеки України».35 

В той же час, 07.05.2020 суддя Київського районного 
суду м. Полтави закрив провадження у точно такій же справі 
за відсутністю складу адміністративного правопорушення у 
діях чоловіка, який на своїй сторінці у «Facebook» розмістив 
аналогічний пост-картинку із зображенням портрета Прези-
дента, вартістю маски та номером телефону СБУ — суддя ви-
рішив, що це не зможе призвести до паніки або порушень гро-
мадського порядку.36 Виправдувальне рішення прийняв і суддя 
34  ЄДРСР, справа №530/431/20
35  ЄДРСР, справа №553/668/20
36  ЄДРСР, справа №552/1625/20
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Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької 
області, розглядаючи 26.05.2020 адміністративну справу сто-
совно жінки, яка через «Facebook» поширила світлину із зо-
браженням діючого Президента України і фоновими написами 
на ній про завищені ціни на медичні маски, реальна вартість 
яких, начебто, складає 1.60 грн. за штуку. Суддя прийняв до 
уваги пояснення жінки про те, що її повідомлення має при-
вернути увагу органів державної влади до необґрунтованого 
завищення цін на маски і зауважив, що у справі відсутні будь-
яких докази того, що опублікована світлина викликала чи мог-
ла викликати паніку або порушення громадського порядку.37

Суддя Долинського районного суду Івано-Франківської об-
ласті визнав винуватим у порушенні статті 173-1 КУпАП громадя-
нина, який 14.04.2020 оприлюднив на своїй сторінці у «Facebook» 
публікацію під назвою «Он умер на глазах у матери. В Украине 
полиця свернула шею парню за нарушение карантина».38 

Практично аналогічна адміністративна справа — чо-
ловік розмістив у «Facebook» пост з текстом «Полиция скру-
тила шею парню за нарушение карантина» — розглядалась 
21.05.2020 Смілянським міськрайонним судом Черкаської об-
ласті. Але цього разу суддя прийняв протилежне рішення — 
закрив справу за відсутністю складу правопорушення, зазна-
чивши у постанові: «суд не вважає, що такий пост, попри його 
неправдивість, міг викликати у людини нестримний страх чи 
паніку у вигляді неконтрольованого прагнення уникнути не-
безпечної ситуації».39

3.2. Складання на громадян протоколів за відсутності 
доказів скоєння ними правопорушення. 
Суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької 

області визнав не доведеним факт поширювання неправ-
дивих чуток особою, яка через мережу Інтернет поширила 
допис про те, що в Україні вже понад 200 тис. хворих на ко-
ронавірус. Приймаючи таке рішення, суддя зауважив, що до 

37  ЄДРСР, справа №676/2400/20
38  ЄДРСР, справа №343/908/20
39  ЄДРСР, справа №703/1162/20
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адміністративного протоколу «взагалі не долучено ніяких до-
казів, які б підтверджували факт поширення інформації саме 
цією особою, оскільки доданий до протоколу скріншот у ви-
гляді зображення, яке бачить користувач на екрані монітору, 
не доказує, що його створювачем є саме ця особа».40

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської 
області відмовив у притягненні до адміністративної відпові-
дальності громадянки, яка у приміщенні магазину повторила 
почуту від знайомої інформацію про те, що господарі магази-
нів «Пасаж» та «Росток» захворіли на коронавірус. При цьому 
суддя не визнав належним доказом надане поліцією відео по-
дії, оскільки протокол про адміністративне правопорушення 
не містив посилання на технічний засіб, за допомогою якого 
здійснювався відеозапис.41

Суддя Богунського районного суду міста Житомир за-
крив провадження у справі стосовно чоловіка, який поширив 
через Інтернет відеоролик про соціально-економічну ситуа-
цію у місті Житомир, зауваживши: «Наданий суду акт свідчить 
про те, що на сторінці «Facebook» здійснено розміщення яко-
гось відеоролику, однак у акті не вказаний його зміст… Вка-
заний відеоролик для дослідження суду не надавався, а тому 
суд позбавлений можливості дослідити відеоролик чи іншим 
чином з`ясувати його зміст».42

На незадовільне ставлення правоохоронців до дотриман-
ня прав громадян вказує й те, що 24 справи за статтею 173-1 
КУпАП були повернені судами поліції без розгляду через нех-
тування елементарними вимогами КУпАП до порядку оформ-
лення протоколів.

«З дослідженого протоколу про адміністративне право-
порушення вбачається, що він не підписаний посадовою осо-
бою, яка його склала. Таким чином, протокол не може вважа-
тись належним і допустимим доказом у справі» (Ленінський 
районний суд міста Миколаєва).43

40  ЄДРСР, справа №723/1640/20
41  ЄДРСР, справа №703/1201/20
42  ЄДРСР, справа №295/4227/20
43  ЄДРСР, справа №489/2097/20
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«У фабулі протоколу про адміністративне правопору-
шення відсутні відомості щодо місця та часу його вчинення» 
(Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропе-
тровської області).44

«До матеріалів протоколу про адміністративне право-
порушення долучені копії повідомлення, акт огляду та скрін-
шот, які не завірені належним чином у встановленому зако-
ном порядку, а тому суд позбавлений можливості надати їм 
належну оцінку» (Херсонський міський суд).45

«До матеріалів справи про адміністративне правопору-
шення не долучено повного тексту розміщеного в Інтернеті 
повідомлення, що не дає можливості оцінити його на предмет 
наявності у тексті неправдивих чуток» (Залізничний район-
ний суд міста Львова).46

4. Висновок

За своєю сутністю, стаття 173-1 КУпАП «Поширювання 
неправдивих чуток» є узаконеним інструментом обмежен-
ня владою права людини на вільне вираження своїх поглядів 
й переконань, що, згідно статті 34 Конституції України, до-
пускається лише в окремих випадках, зокрема і для охорони 
здоров’я громадян. Проте, надмірність й непродуманість по-
дібного роду втручання, завжди несе потенційну загрозу не 
тільки принципам демократії, а й безпеці населення та інтере-
сам держави. У певному сенсі символічно, що китайський лікар 
Лі Веньлянь, який першим повідомив у чаті WeChat про новий 
вірус ще у грудні 2019 року, був викликаний за це у поліцію, де 
йому винесли дисциплінарне попередження за поширювання 
«неправдивої інформації».

 «Журналісти, ЗМІ, медичні працівники, активісти грома-
дянського суспільства та громадськість загалом повинні мати 
змогу критикувати владу та вивчати заходи її реагування на 
кризу», — наголошується у посібнику для країн-членів Ради 

44  ЄДРСР, справа №211/2226/20
45  ЄДРСР, справа №766/8885/20
46  ЄДРСР, справа №462/2441/20
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Європи «Поважаючи демократію, верховенство закону та 
прав людини в рамках санітарної кризи COVID-19».47 А отже, 
будь яке обмеження державою свободи висловлення грома-
дянами думок і поглядів має виправдовувати свою мету, бути 
пропорційним наявним загрозам і реалізовуватися з неухиль-
ним дотриманням всіх вимог законодавства.

 На жаль, вказані принципи не стали для українських по-
ліцейських базовими і застосування заходів адміністративного 
примусу у вигляді статті 173-1 КУпАП «Поширювання неправ-
дивих чуток» здійснювалось ними з численними порушеннями 
прав громадян.

5. Рекомендації керівництву  
Національної поліції України

5.1. Провести робочу зустріч з представниками судової 
влади для досягнення єдиної позиції у питанні визначення кри-
теріїв визнання інформації неправдивою та такою, що може 
призвести до паніки населення або порушень громадського 
порядку. 

5.2. За результатами зустрічі підготувати та направити до 
територіальних органів поліції методичні рекомендації з роз’яс-
неннями щодо підстав для кваліфікації дій особи, як вчинення 
правопорушення за статтею 173-1 КУпАП «Поширювання нею 
неправдивих чуток», та переліком необхідних для оформлен-
ня справи доказів. 

5.3. До отримання вказаних рекомендацій персоналом по-
ліції, орієнтувати особовий склад на зменшення адміністратив-
ного тиску на населення із застосуванням статті 173-1 КУпАП. 

47  https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-
human-rights-in-th/16809e1f40?fbclid=IwAR2K_dP0GITXImfDWGGVu603G
LvDWyRk932cn5_W7H9VYOqn6KhxxHoZlgg
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Порушення прав громадян  
при затриманні і застосуванні  
фізичної сили та спецзасобів

1. Вступ

Реакція світової спільноти на загибель внаслідок поліцей-
ського затримання Джорджа Флойда у США, а також народні 
протести проти жорстоких дій силовиків у Республіці Білорусь 
наочно показали — надмірне використання сили та перевищен-
ня правоохоронцями своїх повноважень можуть стати детона-
торами соціального вибуху, призвести до масових заворушень 
і закликів до зміни влади, яка недостатньо ефективно реагує на 
поліцейське беззаконня. 

В Україні проблема застосування правоохоронцями на-
сильства до громадян не втрачає своєї гостроти вже протягом 
багатьох років. На думку правозахисників, соціологів та екс-
пертів, процеси, які наразі відбуваються у Національні поліції, 
свідчать про регрес у ставленні персоналу до сповідування 
стандартів гуманного поводження з затриманими та дотриман-
ня принципу домірного використання сили. 

Цьогорічні резонансні інциденти у Кагарлицькому відді-
ленні та Павлоградському відділі поліції, де незаконні затри-
мання та катування мали місце тривалий час і набули системно-
го характеру, знову привернули увагу суспільства до проявів 
поліцейської жорстокості. Українці в черговий раз перекона-
лись — шанси стати жертвою незаконних дій правоохоронців 
доволі великі, поліція поступово повертається до минулих га-
небних стандартів поводження з затриманими, реальні масш-
таби порушень прав громадян не відповідають даним офіцій-
ної статистики. 

Навіть в МВС та НПУ були вимушені визнати — незакон-
не насильство з поліції нікуди не зникло. 04.06.2020 питання 
протидії катуванням, нелюдському та такому, що принижує гід-
ність, поводженню у правоохоронних органах, стало предме-
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том окремого обговорення на спеціально скликаній коорди-
наційній нараді керівників силових відомств (МВС, НПУ, СБУ, 
ДБР) під головуванням Генерального прокурора Ірини Вене-
діктової.48  

На тлі кризи довіри населення до органів правопорядку, 
українська поліція, забезпечуючи виконання населенням пра-
вил карантину, мала діяти, як ніколи, стримано й розсудливо, 
уникаючи невиважених рішень й вчинків, демонструючи не-
ухильне дотримання правових норм при будь-якому застосу-
ванні сили і заходів примусу. 

Разом з тим, поліція, досить часто, сама не дотримуєть-
ся правил карантину. Спілкування з громадянами без захисної 
маски, відсутність температурного скринінгу на вході до відді-
лів поліції та відсутність дезінфікуючих засобів для відвідувачів, 
затриманих та доставлених осіб. Це є додатковим фактором 
для дратування людей, адже той, хто слідкує за виконанням ка-
рантинних обмежень сам має їх дотримуватись в першу чергу.

2. Типові порушення прав громадян  
при затриманні

Відповідно до статті 262 КУпАП, сам по собі факт неви-
конання особою правил карантину не може бути підставою 
для її адміністративного затримання — поліцейський повинен 
лише зафіксувати правопорушення складанням протоколу на 
місці його скоєння та зібрати необхідні докази провини пра-
вопорушника. Проте, проведений моніторинг мас-медіа та 
аналіз даних Єдиного державного реєстру судових рішень 
свідчать, що наміри правоохоронців притягнути громадян до 
адміністративної відповідальності за порушення карантин-
них обмежень, неодноразово призводили до їх затримання, 
у тому числі із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. 

48  «Координаційна нарада керівників правоохоронних органів щодо 
стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку», сайт 
Офісу Генерального прокурора
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Через непопулярність і сумнівну доцільність запрова-
дження окремих карантинних обмежень, українці оскаржу-
вали та відмовлялись виконувати вимоги працівників поліції, 
вважаючи їх незаконними або невмотивованими. У відповідь 
правоохоронці звинувачували громадян у скоєнні правопору-
шення, передбаченого статтею 185 КУпАП «Злісна непокора 
законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку 
і державного кордону, військовослужбовця», яка дає поліції 
право затримувати порушника. У матеріалах адміністративних 
справ поліцейські, як правило, обґрунтовували законність про-
ведення подібних затримань стандартними для таких випадків 
формулюваннями — «не реагував на зауваження», «виражав-
ся нецензурною лайкою на адресу поліцейських», «хапав за 
формений одяг». 

Слід зазначити, що у 2011 році Конституційний суд Укра-
їни розтлумачив поняття «злісної непокори», як «відмову від 
виконання наполегливих, неодноразово повторених закон-
них вимог чи розпоряджень або відмову, виражену у зухвалій 
формі, що свідчить про явну зневагу до осіб, які охороняють 
громадський порядок». 

З свого боку, Закон України «Про Національну поліцію» 
(стаття 29) вказує, що адміністративне затримання, як поліцей-
ський захід примусового характеру, має бути «законним, не-
обхідним, пропорційним та ефективним». Цей же закон (статті 
43, 44) встановлює принципи й порядок застосування право-
охоронцями фізичної сили та спецзасобів при затриманні, зо-
крема наголошуючи, що поліцейський має їх застосовувати «з 
урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушен-
ня та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила пра-
вопорушення». Крім того, поліцейський зобов’язаний «зазда-
легідь попередити особу про застосування фізичної сили або 
спеціальних засобів і надати їй достатньо часу для виконання 
законної вимоги». 

Проте, під час контролю за дотримання в країні правил 
карантину, працівники поліції не завжди виконували ці порів-
няно нескладні і достатньо конкретні вимоги законодавства.
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Проведеним моніторингом зафіксовані наступні най-
більш поширені порушення прав громадян при затриманні:

 ► затримання без достатніх на те підстав;
 ► використання фізичної сили за відсутності нагальної по-
треби у цьому;
 ► надмірне застосування фізичної сили, у тому числі з ви-
користанням прийомів, небезпечних для життя і здоров’я 
затриманого;
 ► застосування фізичної сили без врахування статі, віку та 
інших індивідуальних особливостей затримуваної особи;
 ► невиправдане ситуацією застосування спеціальних за-
собів обмеження рухомості (кайданки тощо);
 ► відмова пояснити затримуваній особі підстави для за-
тримання; 
 ► застосування фізичної сили без попереднього попере-
дження про такі наміри; 
 ► відсутність фіксації обставин та порядку проведення за-
тримання за допомогою портативних нагрудних відео-
реєстраторів.

Одним з ілюстративних прикладів грубого порушення 
прав громадян при затриманні, стали дії київських поліцей-
ських під час розгону мітингу проти забудови міста. 

Так, 08.04.2020 у м. Києві поліція затримала жінку, яка зні-
мала на відео і транслювала у соціальній мережі конфлікт між по-
ліцією та місцевими жителями — правоохоронці, посилаючись на 
карантин, вимагали від громадян припинити акцію протесту. На 
відео49 видно, що жінка перебуває на значній відстані від місця 
проведення мітингу, але, незважаючи на це, до неї підбігли де-
кілька працівників поліції у балаклавах та почали вимагати при-
брати гаджет, за допомогою якого здійснювалася відеозйомка: 
«Телефон швидко у кишеню поклади! Швидше!». Громадянка 
неодноразово зверталась до правоохоронців з проханням не чі-
пати її, пояснюючи, що вона не порушує громадського порядку, 
проте поліцейські затримали та примусили жінку сісти у службо-
вий транспорт, де їй стало зле (на цьому зйомка переривається).
49  https://www.youtube.com/watch?v=YLacysvNvGw&feature=emb_logo
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 У подальшому затримана розповіла, що вона не при-
ймала участі у мітингу, а була випадковим свідком цієї акції 
(вийшла з дому в аптеку), весь час перебувала на вулиці у ме-
дичній масці та мала при собі документи. Жінка стверджує, що 
при затриманні поліцейські викручували їй руки, затягнули до 
автобуса, в якому вже перебували інші затримані, і, незважаю-
чи на те, що вона втрачала свідомість, відмовлялись викликати 
бригаду швидкої медичної допомоги. «Поліцейські забороня-
ли мені дзвонити адвокату та родичам. Ніяких пояснень про 
причини затримання мені ніхто не давав» — скаржиться жінка 
у соцмережі. 

У подальшому затримана була доставлена до Печерсько-
го управління поліції, де на неї склали два протоколи — за стат-
тею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей» 
з формулюванням «проводила мітинг проти забудови» та за 
статтею 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпоряджен-
ню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону, військо-
вослужбовця» з формулюванням «вчинила злісну непокору за-
конній вимозі поліцейського, а саме залишити місце скупчення 
осіб під час карантинних заходів». При цьому, на опублікова-
них жінкою світлинах протоколів, видно що в жодному з них 
не вказані свідки вчинення правопорушення. «Відпустили мене 
десь через 4 години, при цьому написали в журналі, що у полі-
цію я була «запрошена»» — пояснює вона присвоєний їй ста-
тус перебування у поліцейському підрозділі. 

 Відзняте жінкою відео власного затримання блискавично 
поширилося у ЗМІ та Інтернеті, що примусило керівництво сто-
личної поліції вже наступного дня відреагувати на нього — на 
своєму офіційному сайті поліція Києва публікує повідомлення 
про те, що жінка була учасником акції, ігнорувала попереджен-
ня та не виконувала законні вимоги поліції. 

 Однак, аналіз перерваного поліцією трихвилинного ві-
део вказує на низку грубих порушень, які допустили право-
охоронці під час затримання, зокрема:

1. Застосувавши адміністративне затримання, поліцейські 
порушили вимоги статті 260 КУпАП, відповідно до якої таке 
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затримання допускається лише «з метою припинення адмі-
ністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи 
впливу, встановлення особи, складення протоколу про адмі-
ністративне правопорушення у разі неможливості складення 
його на місці вчинення правопорушення». У даному випад-
ку адміністративне затримання не було засобом припинення 
порушення статті 44-3 «Порушення правил щодо карантину 
людей», адже жінка була у медичній масці, мала при собі доку-
менти і не приймала активної участі у проведенні мітингу, пе-
ребуваючи на час затримання на протилежному від нього боці 
вулиці. Крім того, на відео видно, що працівники поліції взагалі 
не робили жінці жодних зауважень про те, що її перебування 
на місці здійснення відеозапису є порушенням правил каран-
тину.

З відео очевидно й те, що жінка не порушувала статті 185 
КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню або ви-
мозі поліцейського, члена громадського формування з охоро-
ни громадського порядку і державного кордону, військовос-
лужбовця». Співробітники поліції не тільки не вимагали від неї 
«залишити місце скупчення осіб під час карантинних захо-
дів», як пізніше зазначили у протоколі, а й взагалі не висували 
будь-яких вимог, окрім сховати телефон у кишеню, але така 
вимога не може вважатись законною.

2. Застосувавши до жінки адміністративне затримання, 
поліцейські порушили вимоги статті 29 Закону України «Про 
Національну поліцію», яка передбачає, що поліцейській захід 
має бути необхідним та пропорційним. Затримання, як винят-
ковий захід, пов’язаний з тимчасовим обмеженням волі люди-
ни, повинно застосовуватися лише у невідкладних та безаль-
тернативних випадках. Ситуація з жінкою таким випадком не 
являлась, адже поліцейські мали можливість застосувати до 
неї інший, менш травматичний захід під назвою «Вимога за-
лишити місце і обмеження доступу до визначеної території», 
передбачений статтею 36 вказаного закону. Адміністративне 
затримання також не було пропорційним скоєному жінкою 
правопорушенню — її дії ніяким чином не завдавали шкоди 
інтересам суспільства чи інших осіб. В свою чергу внаслідок 
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проведеного затримання, жінка отримала тілесні ушкодження, 
що підтверджено оприлюдненою нею медичною довідкою.

3. В порушення пункту 2 розділу 3 «Правил етичної по-
ведінки поліцейських» (затверджені наказом МВС України від 
09.11.2016 №1179), поліцейські не пояснили затриманій жінці 
підстави для затримання та її права.

4. Під час застосування до жінки фізичної сили, поліцей-
ські порушили вимоги статті 43 та 44 Закону України «Про 
національну поліцію» — правоохоронці заздалегідь не попе-
редили жінку про можливість та свої наміри застосувати до неї 
силу; інтенсивність застосування сили не відповідала конкрет-
ній ситуації, характеру правопорушення та індивідуальним 
особливостям особи, яка його вчинила; незважаючи на про-
хання жінки, поліцейські не викликали до неї бригаду «швид-
кої допомоги», хоча зобов’язані сприяти наданню невідклад-
ної медичної допомоги особам, які постраждали в результаті 
затримання.

5. В порушення статті 20 Закону України «Про націо-
нальну поліцію», на однострої та шоломах співробітників були 
відсутні номери нагрудних знаків, що ускладнює можливість 
безперешкодної ідентифікації осіб поліцейських.

Можна додати, що після поширення відео у мас-медіа, 
Державне бюро розслідувань відкрило за даним фактом кри-
мінальне провадження за частиною 2 статті 365 Криміналь-
ного кодексу України — «перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу, яке су-
проводжувалися насильством або погрозою насильства, за-
стосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і та-
кими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за 
відсутності ознак катування».50

50  «Карантинне» свавілля на тлі знищення Києва», Інтернет-видання 
«Новинарня» «Затащили в автобус, поставили на колени»: киевлянка 
жалуется на полицию», Інтернет-альманах «Антидот» «Жесткое 
задержание киевлянки спеназовцами: разгорелся скандал», сайт «5 канал»
«ДБР розслідує дії поліцейських під час затримання киянки «за порушення 
карантину», сайт «Радіо Свобода»
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3. Кейси з типовими порушеннями  
прав громадян при затриманні

3.1. 29.04.2020 журналіст «Громадського телебачення» 
Богдан Кутєпов та його колега проводили відеозйомку пере-
бігу акції протесту підприємців проти карантинних обмежень, 
яка відбувалась поряд з будівлею Кабінету Міністрів України. 
Камера журналістів зафіксувала, як до них підійшли кілька 
поліцейських з підрозділу тактично-оперативного реагуван-
ня «ТОР» та висунули вимогу негайно покинути місце зйом-
ки, оскільки «тут зелена територія» (зйомка здійснювалась з 
пагорбу Маріїнського парку). Богдан Кутєпов пояснив, що він 
виконує свої професійні обов’язки, веде пряму трансляцію і за-
жадав від правоохоронців підтвердити законність своїх вимог 
посиланням на норми законодавства. У відповідь поліцейські 
без попередження застосували до членів знімальної групи фі-
зичну силу, виштовхали журналістів у глибину парку, пошко-
дили знімальну апаратуру, на пропозицію представитися реа-
гували агресивно. 

На своєму офіційному сайті Національна поліція України 
повідомила, що за даним інцидентом буде проведена перевір-
ка, матеріали якої направлять до Державного бюро розсліду-
вань для прийняття процесуального рішення.51

3.2. 19.06.2020 у м. Києві поліцейські затримали чоловіка, 
який, за твердженням поліції, перебував на вулиці без медич-
ної маски та під час доставлення до відділення поліції, чинив 
злісну непокору правоохоронцям, за що на нього були складе-
ні протоколи за статтями 44-3 та 185 КУпАП. 

Під час розгляду вказаних протоколів у суді чоловік по-
яснив, що він, як уповноважена особа з питань житлово-ко-
мунального господарства багатоквартирного будинку, робив 
візуальний огляд прилеглої до нього території на предмет вста-

51  «Прибери або зламаємо»: поліція напала на журналіста hromadske», 
сайт «Нromadske» «Правоохоронці перевіряють обставини нападу на 
журналіста hromadske: матеріали передадуть до ДБР», сайт «Нromadske»
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новлення порушень благоустрою. Чоловік зазначив, що ніяких 
підозрілих дій не вчиняв, законодавства не порушував, однак 
до нього під’їхав поліцейський автомобіль, з якого вийшли два 
співробітники, які почали цікавитися наркотичними речовина-
ми та запитувати «Чому лазимо під кущами?». На пояснення 
чоловіка поліцейські не відреагували, посадили його до авто-
мобіля і доставили у відділ поліції. Права чоловіку поліцейські 
не роз`яснили, спілкувалися з ним у грубій та погрозливій фор-
мі. Після того, як затриманий спробував фіксувати свою роз-
мову з правоохоронцями на мобільний телефон, працівники 
поліції наділи на нього кайданки і почали викручувати руки, 
доки він не почав безперестанку кричати, при цьому пошко-
дили сухожилля на правому зап`ясті. На підтвердження своїх 
слів, чоловік надав суду відеозаписи і фото, які залишилися у 
телефоні і частково були зроблені випадково, коли він затискав 
телефон у руці.

Поліція надала до суду своє відео, але суддею було вста-
новлено, що воно не є цілісним записом подій, а містить лише 
фрагменти, які не відображають відомостей про вчинення за-
триманим правопорушення і з яких не можливо зробити на-
лежні висновки. Суддя вказав, що відповідно до наказу МВС 
України №1026-2018 року, включення поліцейським порта-
тивного нагрудного відеореєстратора повинно відбуватись з 
моменту початку виконання ним службових обов`язків, а віде-
озйомка має вестися безперервно до їх завершення. 

Крім цього суддя зазначив, що порушення статті 185 КУ-
пАП «Злісна непокора законному розпорядженню або вимо-
зі поліцейського, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону, військовослуж-
бовця» обов`язково передбачає наявність правомірної вимо-
ги з боку поліцейського, але у складеному правоохоронцями 
протоколі взагалі не відображено, які саме законні вимоги були 
висунуті чоловіку.

За таких обставин суд визнав, що в його діях відсутній 
склад адміністративних правопорушень передбачених стаття-
ми 44-3 и 185 КУпАП.52 
52  ЄДРСР, справа №755/9873/20
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3.3. 19.03.2020 у місті Дніпрорудне Запорізької області 
працівники поліції затримали в актовому залі місцевої міської 
ради громадянку, яка приймала участь у зборах підприємців з 
приводу закриття місцевого ринку через введення карантин-
них обмежень. Відповідно до матеріалів, складених і направле-
них до суду працівниками поліції, у залі перебувало понад 10 
осіб, чим було порушено правило карантину, а жінка чинила 
працівникам поліції злісну непокору: хапала їх за формений 
одяг, штовхала, виражалась нецензурною лайкою на адресу 
правоохоронців, на зауваження не реагувала.

Під час судового засідання з розгляду складених на 
жінку протоколів за статтями 44-3 та 185 КУпАП, вона пові-
домила, що зайти до будівлі міської ради їй та іншим підпри-
ємцем запропонував міський голова, щоби у залі засідань 
спокійно розглянути їх вимоги. Вони погодилися та зайшли 
до приміщення, де протягом 50 хвилин обговорювали пи-
тання, пов`язані з діяльністю міського ринку. Потім до зали 
засідань зайшов начальник Дніпрорудненського відділення 
поліції, який запропонував усім присутнім розійтись, оскіль-
ки кількість людей у приміщенні перевищувала дозволену 
кількість осіб, які можуть знаходитися в одному місці. Всі 
присутні почали виконувати вимогу поліцейського, однак 
покинути залу їй завадили співробітники поліції, які виріши-
ли притягнути її до відповідальності за статтею 44-3 КУпАП 
«Порушення правил щодо карантину людей». Жінка ствер-
джувала, що фізичного опору співробітникам поліції вона не 
чинила, за формений одяг їх не хапала, але дійсно, обурю-
ючись діями правоохоронців, висловлювалась нецензурною 
лайкою.

Вивчивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, 
що частина наданих поліцією доказів суперечать викладе-
ним у протоколі даним. Крім цього, у своїй постанові суддя 
зауважив, що ні зі змісту протоколу, ні з показу свідків взагалі 
не вбачається, які саме законні вимоги правоохоронців жінка 
відмовилась виконувати. Суддя звернув увагу поліцейських 
на необхідність ретельного ставлення до підтвердження 
вини правопорушника відповідними доказами, вказавши, що 



П
оруш

ення прав громадян співробітниками органів правопорядку при забезпеченні дотримання правил карантину в Україні

65

«рапорти співробітників поліції не є належними доказами в 
розумінні вимог КУпАП, оскільки відносяться до внутрішніх 
службових документів органів внутрішніх справ».

Суд визнав жінку невинуватою та закрив провадження 
щодо її притягнення до адміністративної відповідальності за 
статтями 44-3 та 185 КУпАП.53

3.4. 20.07.2020 суддя Дніпровського районного суду 
міста Києва розглянув один з перших резонансних випадків 
демонстративного протесту громадян проти правил каран-
тину — справу «плавця з гідропарку». 06.04.2020 чоловік 
переплив річку Дніпро, щоби дібратися до київського парку 
культури та відпочинку «Гідропарк», куди поліцейські не пу-
скали громадян в зв’язку з карантинними обмеженнями. На 
березі парку його одразу затримали правоохоронці, наділи 
кайданки та доставили до Дніпровського управління поліції 
(м. Київ) для складання протоколу про адміністративне пра-
вопорушення за статтею 44-3 КУпАП. Чоловік скаржився, що 
після доставляння до поліцейського підрозділу кайданки з 
нього не зняли та не дали можливості перевдягнутися.

Дослідивши матеріали справи суддя встановив, що в 
діях чоловіка відсутній склад інкримінованого йому право-
порушення і необхідності проводити затримання чоловіка та 
доставляти його до органу поліції у правоохоронців не було. 
У постанові суддя зазначив, що співробітники поліції мали 
можливість встановити особу правопорушника та скласти на 
нього протокол безпосередньо на місці події (паспорт чоло-
віка перебував на зберіганні у його знайомого, який пере-
бував неподалік і був готовий передати документ поліцей-
ським). Суддя звернув увагу і на те, що до матеріалів справи 
не додано доказів щодо інформування родичів і центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про факт 
затримання та місце перебування затриманої особи.54

53  ЄДРСР, справа №311/933/20 
54  ЄДРСР, справа №755/5095/20
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3.5. 04.04.2020 у місті Одеса за порушення правил каран-
тину співробітники поліції затримали власника торгівельної 
точки, де здійснювався продаж кави на винос. Процес затри-
мання був відзнятий перехожими на відео55, з якого видно, як 
два поліцейських повалили чоловіка на землю, при цьому один 
з співробітників застосував до нього больовий прийом «загин 
руки за спину», а інший виконав прийом «придушення перед-
пліччям за шию». Через свою ефективність, ці прийоми доволі 
часто використовуються правоохоронцями, але їх застосуван-
ня несе потенційну загрозу для життя й здоров’я затримувано-
го (саме використаний американським поліцейським прийом 
на удушення призвів до загибелі Джорджа Флойда). На відео-
записі можна побачити, як через певний час чоловік, вже лежа-
чі на землі, починає просити поліцейських: «Не душить мене! 
Боляче! Будь ласка, мені боляче! Заберіть руку від шиї! Можна 
я встану?». Але, незважаючи на те, що затримуваний припинив 
вчиняти непокору, а мета застосування заходів фізичної сили 
вже досягнута і гострої необхідності у подальшому проведен-
ні жорстких прийомів немає, правоохоронці продовжують їх 
застосовувати.56 

3.6. 02.07.2020 прокуратура Полтавської області на своє-
му офіційному сайті повідомила про відкриття кримінального 
провадження за фактом перевищення службових повноважень 
працівниками правоохоронного органу, що супроводжувало-
ся насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). За даними слідства, 
співробітники батальйону патрульної поліції у місті Кременчук 
приїхали на виклик медиків, оскільки чоловік відмовлявся від 
госпіталізації. Один із патрульних силоміць завів хворому руки 
за спину та надягнув на них кайданки. В результаті застосуван-
ня заходів фізичного впливу та спецзасобу потерпілий отримав 
тілесні ушкодження — перелом кісток передпліччя.57  

3.7. 12.07.2020 у місті Чернівці патрульні поліцейські із 
55  https://www.youtube.com/watch?v=pU5k3qls8og&feature=emb_logo
56  «Предыстория жесткого задержания полицией владельца кофейни в 
Одессе», Інтернет-альманах «Антидот»
57  «На Полтавщині прокуратура встановила факт перевищення 
службових повноважень патрульними», сайт Полтавської обласної 
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використанням фізичної сили затримали пенсіонера, який пе-
ребував на вулиці без вдягнутої захисної маски та сперечався 
з приводу законності намірів поліцейських припинити роботу 
стихійного ринку. На відео, відзнятому свідком події, видно, 
що патрульні, без попередження про наміри застосувати фі-
зичну силу та незважаючи на похилий вік чоловіка, повалили 
його на землю, заломили руки за спину та наділи кайданки. Ві-
део зафіксувало і наслідки такого затримання — чоловіку стало 
зле до запаморочення, а на зап’ясті після кайданок з’явилось 
закривавлене садно. 

«Ми знаємо про цей випадок, — прокоментував інцидент 
Радник Міністра внутрішніх справ Іван Марченко. — Національ-
на поліція поведе внутрішнє розслідування щодо адекватності 
дій співробітників. Пропорційність і достатність застосування 
сили — це принципи, якими має керуватися кожен поліцей-
ський».

В свою чергу, Державне бюро розслідувань також поча-
ло розслідування за фактом можливого перевищення влади 
правоохоронцями.58

3.8. 28.06.2020 у місті Кременчук поліція затримала чоло-
віка, який перебував у тролейбусі без медичної маски. Відповід-
но до складеного правоохоронцями за статтею 185 КУпАП про-
токолу, чоловік не виконав їх вимоги — відмовився добровільно 
вийти з транспортного засобу, пручався, хапав за формений 
одяг та нецензурно висловлювався у бік поліцейських. 

В свою чергу, під час розгляду справи у суді чоловік по-
яснив, що маску у тролейбусі він зняв вимушено і тимчасово 
для її ремонту, але незважаючи на це кондуктор викликала 
працівників поліції. Останні не стали вислуховувати його ар-
гументи, вивели разом з товаришем з тролейбусу, повалили на 
землю, а один з них придавив його голову ногою. 

Невинуватість чоловіка у чиненні злісної непокори пра-
прокуратури
58  «У Чернівцях поліцейські одягли кайданки на літнього чоловіка, а 
йому стало зле», Інтернет-альманах «Антидот»; «Є дві сторони медалі»: 
у Авакова відреагували на скандал з поліцією у Чернівцях», сайт 
«Україна24»
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воохоронцям була доведена переглядом відеозапису з нагруд-
ної камери поліцейського. Так, з відеозапису вбачається, що на 
час прибуття поліції чоловік перебував в тролейбусі у медич-
ній масці, на вимогу співробітників самостійно вийшов з нього, 
за формений одяг поліцейських не хапав. Вже перебуваючи на 
зупинці громадського транспорту, чоловік запитав у поліцей-
ського про причини, через які він мусив залишити тролейбус 
після оплаченого проїзду. У відповідь правоохоронці застосу-
вали до чоловіка фізичну силу. При цьому поліцейські припи-
нили фіксацію події за допомогою нагрудного відеореєстра-
тора і включили його лише у приміщенні підрозділу поліції, під 
час оформлення на чоловіка матеріалів про притягнення до 
адміністративної відповідальності.

Суддя визнав затриманого невинуватим у вчиненні зліс-
ної непокори вимогам працівників поліції, зазначивши, що 
з`ясування особою причин свого затримання такою непоко-
рою не являється.59

3.9. 24.04.2020 у місті Полтава поліцейські затримали 
жінку, яка перебувала на території парку без вдягнутої захис-
ної маски та відмовилась надати правоохоронцям свій паспорт. 
Останнє стало підставою для складання на неї адміністра-
тивного протоколу за статтею 185 КУПАП «Злісна непокора 
законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, військовослужбовця».

У суді жінка вину у вчиненні інкримінованого їй право-
порушення не визнала та пояснила, що під час перебування у 
парку вона загубила маску і мала намір купити нову, проте цьо-
му завадило затримання правоохоронцями. Жінка стверджу-
вала, що злісної непокори поліцейським не чинила, паспорт у 
неї був з собою, але показати його співробітникам вона боя-
лась, оскільки вважала, що документ у неї заберуть і випишуть 
штраф на 17000 грн. 

Розглянувши матеріали, суддя закрив справу за відсут-
59  ЄДРСР, справа №537/2266/20
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ністю в діях жінки складу адміністративного правопорушення, 
оскільки у складеному протоколі не було вказано, які саме 
законні розпорядження або вимоги поліцейських не були ви-
конані, що унеможливлює надати оцінку події з точки зору 
відповідності закону. Крім цього, протокол написаний нероз-
бірливим почерком, який практично не піддається зчитуванню, 
що не дає можливості зрозуміти зміст документу і прийняти 
його до уваги, як доказ у справі.60

3.10. 09.04.2020 у місті Суми чоловік став свідком того, 
як поліцейські на вулиці складають адміністративний протокол 
на водія і вирішив допомогти останньому, оскільки вважав дії 
правоохоронці несправедливими. Маючи на обличчі захисну 
маску, чоловік на велосипеді під’їхав до місця інциденту і по-
відомив поліцейським, що хоче бути свідком на користь водія. 
Співробітники поліції наказали чоловіку надати для перевірки 
свій паспорт, на що він запропонував продемонструвати його 
в електронному вигляді у додатку «Дія». У відповідь правоохо-
ронці заявили, що чоловіку необхідно проїхати з ними до відді-
лення поліції, а після того, як той почав сперечатися, наділи на 
нього кайданки і примусово доставили до підрозділу. На чоло-
віка був складений протокол за порушення статті 44-3 КУпАП, 
у якому поліцейські вказали, що він «перебував у громадсько-
му місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а 
також без документів що посвідчують особу» та протокол за 
статтею 185 КУпАП за злісну відмову виконувати законні ви-
моги поліції. У подальшому Зарічний райсуд міста Суми визнав 
чоловіка винним за обома статтями та покарав його штрафом 
на суму 17000 грн. 

Проте, 10.06.2020 Сумський апеляційний суд скасував 
рішення суду першої інстанції і закрив всі провадження щодо 
чоловіка за відсутністю складу правопорушення в його діях. 

Переглянувши відеозапис події, апеляційний суд вста-
новив, що з самого початку спілкування з працівниками полі-
ції чоловік мав на обличчі захисну маску, а звинувачення його 
у відсутності з собою документів є не обґрунтованими. Крім 
60  ЄДРСР, справа №554/3707/20 
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того, чоловік не чинив будь-якого спротиву правоохоронцям, 
погоджувався проїхати з ними, але вимагав від співробітників 
аби ті забезпечили збереження його велосипеда в той час, коли 
він буде перебувати у підрозділі поліції. В свою чергу, поліцей-
ські відмовились забрати велосипед з собою або іншим чином 
гарантувати його схоронність.

Суд апеляційної інстанції вказав, що здійснюючи захист 
своєї власності, чоловік мав повне право вимагати від працівників 
поліції, як представників влади, вчинити дії щодо забезпечення 
збереження його майна. При цьому, у суду виникли обґрунтова-
ні сумніви щодо співмірності втручання правоохоронців у право 
власності громадянина. На думку апеляційного суду, обставини, 
коли працівники поліції демонструють повне не бажання збе-
регти майно особи, яка могла тривалий час перебувати у поліції 
і майно якої могло бути пошкоджене чи втрачене, свідчать про 
відсутність злісної непокори вимогам поліцейського.61 

3.11. 10.05.2020 у дворі житлового будинку в місті Кам’ян-
ське Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, 
який, за твердженням правоохоронців, перебував у п`яному 
вигляді і без захисної маски, а на вимоги працівників поліції 
припинити скоювати адміністративні правопорушення не ре-
агував та висловлювався нецензурною лайкою на їх адресу. В 
зв’язку з цим, на чоловіка були складені і направлені до суду 
протоколи за статтями 44-3 «Порушення правил карантину 
щодо людей», 173 «Дрібне хуліганство» та 185 «Злісна непо-
кора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, 
члена громадського формування з охорони громадського по-
рядку і державного кордону, військовослужбовця» КУпАП.

В суді чоловік свою провину у вчиненні правопорушень 
не визнав та пояснив, що він перебуває на режимі самоізоляції 
і кожен день повинен відправляти СМС-повідомлення та відео 
на підтвердження того, що знаходиться вдома і не порушує 
умови карантину. Через поганий телефонний зв`язок у квар-
тирі, для відправки СМС він вимушений виходити у двір, що 
й зробив того дня. Але після надсилання СМС-повідомлення, 
61  ЄДРСР, справа №591/2112/20
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вже коли він зайшов у під’їзд свого будинку, до нього підбіг-
ли працівники поліції, почали викручувати руки та примусово 
вивели його з будинку. Чоловік повідомив, що ніякого опору 
правоохоронцям він не чинив, нікого з них не ображав, чому є 
свідки, які надали відповідні письмові пояснення. 

Розглянувши справу, суддя встановив, що зі змісту про-
токолу і письмових показань свідків не можливо визначити, від 
виконання яких саме законних вимог поліції відмовився чоло-
вік, а додані до матеріалів рапорти співробітників не є належ-
ними доказами в розумінні вимог КУпАП, оскільки належать до 
категорії внутрішніх службових документів НПУ. 

Всі провадження у справах про притягнення чоловіка до 
адміністративної відповідальності за статтями 44-3, 173 та 185 
КУпАП були закриті в зв`язку з відсутністю у його діях складу 
адміністративних правопорушень.62

 3.12. 09.04.2020 у місті Вільногірськ Дніпропетровської 
області біля магазину АТБ поліцейські затримали і доставили 
до місцевого підрозділу поліції чоловіка, на якого склали про-
токоли за статтями 44-3 та 185 КУпАП. Відповідно до змісту 
протоколів, чоловік перебував у п’яному вигляді і без захисної 
маски, а також відмовився надати паспорт, чим здійснив злісну 
непокору законній вимозі працівника поліції.

 Під час розгляду протоколів у суді, чоловік пояснив, що 
не мав можливості виконати вимогу поліцейських надягнути 
маску, оскільки маски відсутні у вільному продажі, а виготови-
ти її самостійно він не зміг, так як не має відповідних навичок. 
В свою чергу, працівники магазину та співробітники поліції 
відмовились надавати йому цей засіб індивідуального захисту. 
Чоловік також заявив, що мав при собі паспорт, але не надав 
його поліцейським через те, що вони не захотіли складати про-
токол на місці і вимагали поїхати з ними у відділ поліції. Разом з 
тим, чоловік не заперечував факт вживання алкоголю, але наго-
лошував, що громадський порядок він не порушував, поводив 
себе адекватно, почувався нормально.

Дослідивши матеріали справи, суд наголосив, що вимо-
62  ЄДРСР, справа №208/3065/20 
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га правоохоронців до чоловіка надягнути маску була завідомо 
неможливою для виконання, що ставить під сумнів законність 
цієї вимоги. При цьому, з матеріалів справи не зрозуміло, в 
зв`язку з вчиненням якого саме правопорушення працівники 
поліції вимагали від чоловіка надання документів, які посвідчу-
ють його особу. Так, згідно з протоколом, чоловік знаходився 
у нетверезому стані у громадському місці, однак цей факт сам 
по собі не утворює складу адміністративного правопорушен-
ня, якщо вигляд чоловіка не ображає людську гідність і громад-
ську мораль. Крім цього, суд зауважив, що працівники поліції 
здійснювали відеофіксація події правопорушення за допомо-
гою нагрудних камер, однак відповідний відеозапис суду з не-
відомих причин не надали. 

В результаті, провадження за обома статтями було закри-
те за відсутністю в діях чоловіка складу адміністративних пра-
вопорушень.63 

3.13. 04.05.2020 у місті Запоріжжі патрульні поліцейські 
зупинили автомобіль, який, на їх думку, порушив правил до-
рожнього руху і почали складати на водія постанову про при-
тягнення до адміністративної відповідальності. З авто вийшов 
пасажир і спробував приєднатися до бесіди водія з працівни-
ками поліції, але останні наказали йому відійти та не втруча-
тися у розмову. За твердженням правоохоронців, чоловік не 
виконав їх вимог, за що був затриманий зі складанням прото-
колу за статтею 185 КУпАП, в якому зазначено, що він шарпав 
працівника поліції за одяг, поводився зухвало та нахабно.

Проте, під час судового розгляду адміністративної справ 
суддя дійшов до висновку, що зібрані поліцією докази не відпо-
відають змісту протоколу. Наданий суду відеозапис не підтвер-
джував скоєння чоловіком протиправних дій, які  були йому 
інкриміновані. В свою чергу, свідок також надав пояснення, 
що після команди поліцейських відійти і триматися осторонь, 
чоловік лише поцікавився у правоохоронців на підставі чого 
вони висувають подібні вимоги. Але, замість відповіді право-
охоронці змусили чоловіка лягти на землю та застосували до 
63  ЄДРСР, справа 174/263/20
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нього кайданки. Потім кайданки зняли та показово, під відеоза-
пис повторили процедуру затримання знову. Свідок заявив, що 
будь-якого супротиву чоловік правоохоронцям не чинив.

Суддя закрив провадження у справі в зв’язку з відсутністю 
події і складу правопорушення, зазначивши у постанові, що лише 
складений поліцією протокол не може вважатися достатнім до-
казом винуватості особи, а інші матеріали справи не містять да-
них, у чому саме полягала «злісна непокора» поліцейським.64 

3.14. 27.04.2020 Тернопільський міськрайонний суд 
оштрафував чоловіка за вчинення правопорушення, передба-
ченого статтею 185 КУпАП. Як було вказано у поліцейському 
протоколі, він «перебував у дворі будинку без вдягнутого 
засобу індивідуального захисту, без документів та з явними 
ознаками алкогольного сп`яніння. На законну вимогу праців-
ника поліції припинити чинити адміністративне правопору-
шення не реагував, при цьому висловлювався у грубій формі 
в адрес поліцейських та погрожував їм фізичною розправою». 
Не погоджуючись з рішення суду першої інстанції, чоловік 
оскаржив його у Тернопільському апеляційному суді. 

Під час розгляду апеляційної скарги, чоловік заявив, що 
вказані у протоколі відомості не відповідають дійсності. Він по-
яснив, що в стані алкогольного сп’яніння не перебував і хоча 
дійсно вийшов на вулицю без захисної маски, але мав її при собі 
у наплічнику, як і документи, що посвідчують особу. За твер-
дженням чоловіка, при спілкуванні з ним працівники поліції не 
виконали вимоги законодавства — відмовились пред’явити свої 
службові посвідчення та не роз`яснили його права. Тому він, 
на знак протесту, також вирішив не показувати свій паспорт і 
відмовився пройти до відділення поліції для складання прото-
колу. Чоловік не заперечував, що він справді спробував опира-
тися затриманню, так як, на його думку, законних підстав для 
нього не було, але поліцейські повалили його на землю і вже 
лежачому завдали декілька ударів. Внаслідок таких дій право-
охоронців він отримав тілесні ушкодження голови та рук.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний суд встановив, 
64  ЄДРСР, справа №331/1841/20 
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що в доданих поліцейськими до протоколу матеріалах відсутні 
пояснення свідків, а також матеріали відеофіксації правопору-
шення чи будь-які інші докази, які би підтверджували викладені 
поліцейськими у протоколі обставини, а сам по собі протокол 
не може бути єдиним доказом провини. Суд також пояснив, що 
висловлювання чоловіка у грубій формі та його погрози на ад-
ресу правоохоронців становлять склад іншого правопорушен-
ня, яке чоловіку не було офіційно інкриміноване. 

Апеляційний суд дійшов до висновку, що протокол за 
статтею 185 КУпАП поліцейські склали без належних дока-
зів вини чоловіка, а суд першої інстанції дослідив ці докази 
формально. В результаті постанова про притягнення чоловіка 
до відповідальності була скасована. В свою чергу, Державне 
бюро розслідувань повідомило65 правоохоронцям про підозру 
у перевищенні ними влади або службових повноважень, яке 
супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального ко-
дексу України).66 

3.15. 08.04.2020 у місті Кропивницький поліцейські за-
тримали пенсіонера за те, що він чинив злісну непокору закон-
ному розпорядженню працівника поліції, а саме перебував на 
вулиці поблизу магазину у стані алкогольного сп’яніння, без 
вдягнутої захисної маски та без документів.

Під час судового розгляду складеного на пенсіонера про-
токолу за статтею 185 КУпАП, чоловік пояснив, що він дійсно 
вживав алкогольні напої і був на підпитку. Коли до нього з пре-
тензіями підійшли правоохоронці, він запитав у них службові 
посвідчення, на що поліцейські йому відповіли, що документи 
вони втратили. Після того, як чоловік почав обурюватись, спів-
робітники його «заламали» та наділи на руки кайданки. 

Розглянувши матеріали справи, суд констатував невідпо-
відність кваліфікації у протоколі дій чоловіка дійсним обста-
винам події, встановленим при розгляді справи. Суд звернув 

65  «Безпідставне застосування сили та побиття громадянина під час 
карантину — ДБР повідомило про підозру двом патрульним», сайт 
Державного бюро розслідувань
66  ЄДРСР, справа №607/5963/20 
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увагу на те, що в протоколі взагалі не вказано в чому саме по-
лягало законне розпорядження поліцейського, а викладення 
у протоколів ознак правопорушення за статтею 44-3 КУпАП 
«Порушення правил щодо карантину людей», не утворює 
складу правопорушення за статтею 185 КУпАП, яке ставиться 
чоловіку у вину.

В результаті, провадження про його притягнення до ад-
міністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП було за-
крито  у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.67

 4. Висновки

 Наміри поліції забезпечити жорсткий контроль за дотри-
манням правил карантину в країні призвели не тільки до спроб 
притягнути громадян до адміністративної відповідальності за 
сумнівними чи малозначними приводами, а й до невиправда-
них затримань, які часто супроводжувались непропорційним 
застосуванням фізичної сили та спецзасобів. 

 Численні виправдувальні рішення судів, які не вбачали 
у діях громадян складу інкримінованого їм правопорушення 
за статтею 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпоря-
дженню або вимозі поліцейського, члена громадського фор-
мування з охорони громадського порядку і державного кордо-
ну, військовослужбовця», свідчать — їх затримання на підставі 
вказаної статті були протиправними. У Постанові Верховного 
Суду України від 05.02.202068 наголошується, що закриття су-
дом провадження у справі за відсутністю складу адміністра-
тивного правопорушення вказує на «незаконні дії посадових 
осіб, які ініціювали та здійснювали складання протоколу, за-
тримання особи, отримання пояснень та інше», а виправдані 
судом особи мають право на відшкодування моральної школи, 
завданої діями поліцейських. 

Проте, буде помилковим вважати, що порушення прав 
громадян при затриманні і застосуванні заходів фізичного 
впливу викликані лише особливостями роботи поліцейських 

67  ЄДРСР, справа №405/2655/20
68  ЄДРСР, справа №640/16169/17
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в умовах карантину. Для українських правоохоронців подібні 
порушення є звичайною та усталеною практикою, існування 
якої зумовлено цілою низкою причин, у тому числі слабким 
рівнем службової підготовки персоналу, неефективним контр-
олем за дотриманням поліцейськими законності, відсутністю 
дієвого механізму розслідування їх незаконних дій тощо. «Ка-
рантинні» затримання стали додатковим підтвердженням того, 
що обіцяна гуманізація поліції, як важлива складова загальної 
реформи правоохоронних органів, не відбулася.

Випадки затримання громадян за порушеннями правил 
карантину неодноразово ставали предметом уваги вітчизня-
них мас-медіа. Відзняті й оприлюднені очевидцями відеомате-
ріали швидко поширювались в Інтернеті та ЗМІ, набували знач-
ного суспільного резонансу та, незважаючи на спроби поліції 
довести законність дій співробітників, викликали у українців 
обурення та осуд. Показово, що випадкові свідки проведених 
правоохоронцями силових затримань, як правило, ставали на 
бік правопорушників та, з тією чи іншою мірою активності, 
намагались їх захистити. Подібне негативне, хоча подекуди 
й упереджене ставлення громадян до роботи поліцейських в 
умовах карантину, стало ще одним свідченням поглиблення 
кризи народної довіри до поліції. І такі побоювання не безпід-
ставні, адже загрозу для суспільства від укорінення в лавах по-
ліції звички до насильства нещодавно наочно продемонстро-
вано у Республіці Білорусь, де сформовані з часом шаблони 
застосування надмірної жорстокості при затриманні право-
порушників, силовики поширили і на звичайних громадян, які 
приймали участь у акціях протесту. 
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5. Рекомендації Національній поліції України

5.1. З метою визначення найбільш типових порушень 
прав громадян при затриманні, узагальнити та проаналізувати 
практику розгляду судами справ про адміністративні правопо-
рушення за статтею 185 КУпАП «Злісна непокора законному 
розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадсько-
го формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону, військовослужбовця».

5.2. На виконання статті 90 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію», розробити та реалізувати комплекс заходів 
із залучення представників громадськості до роботи у складі 
дисциплінарних комісій територіальних органів поліції під час 
розгляду ними скарг громадян на незаконне затримання та 
надмірне застосування співробітниками фізичної сили та спе-
ціальних засобів.

5.3. Направити до територіальних органів поліції дирек-
тивний документ у якому:

5.3.1. Довести до відома особового складу принципову 
позицію керівництва НПУ щодо неприпустимості ігнорування 
поліцейськими при затриманні основних принципів викори-
стання фізичної сили та спецзасобів — «законність, необхід-
ність, пропорційність та ефективність» (стаття 29 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію»). 

5.3.2. Покласти на начальників територіальних підроз-
ділів здійснення персонального контролю за дотриманням 
підлеглими прав й свобод громадян під час адміністративних 
затримань, кожне з яких має стати предметом ретельного пра-
вового аналізу, розгляду на нарадах та заняттях з службової 
підготовки, а, при необхідності, підставою для проведення 
службового розслідування.

5.3.3. Орієнтувати особовий склад поліції на відмову від 
застосування при затриманні за адміністративні правопору-
шення прийомів боротьби та рукопашного бою, які становлять 
загрозу для життя й здоров’я людини.
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Післямова

Значні масштаби і широкий діапазон виявлених під час 
моніторингової кампанії порушень прав громадян свідчать — 
органи державної влади, в тому числі й органи правопорядку, 
не були належним чином готові до роботи в умовах надзвичай-
ної ситуації, викликаної пандемією COVID-19. Аналіз резуль-
татів запровадження встановлених урядом карантинних об-
межень одразу показав сумнівну дієвість застосовуваних для 
цього нормативних інструментів і методів, а окремі заборони 
створювали більше ризиків для стабільності суспільства, аніж 
сприяли подоланню захворювання. 

Практика введення обмежень прав та свобод людини на 
рівні підзаконних нормативно-правових актів, до якої вдався 
уряд, порушувала гарантії, закріплені у статті 64 Конституції 
України: «..конституційні права і свободи людини і громадя-
нина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. В умовах надзвичайного стану можуть 
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазна-
ченням строку дії цих обмежень». 

В свою чергу розлогі, але не конкретні у формулюваннях 
директивні документи уряду створили передумови для супе-
речливого правового трактування їх вимог. 

Суттєвою проблемою став прийнятий ще у 1984 році Ко-
декс України про адміністративні правопорушення, який давно 
не відповідає сучасним вимогам і не сприяє як ефективному 
притягненню правопорушників до відповідальності, так і на-
дійному захисту їх прав. 

Зрозуміло, що за таких умов правоохоронні органи, в 
першу чергу поліція з її оновленим та малодосвідченим персо-
налом, діяла непослідовно, а іноді й не прогнозовано, орієнту-
ючись не стільки на норми права, скільки на вказівки керівни-
цтва та настрої у суспільстві. 

Наразі в Україні починається черговий етап посилення 
боротьби з захворюванням, а тому більшість висновків та ре-
комендацій цього звіту залишаються актуальними. 



Асоціація українських моніторів дотримання прав людини 
в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ) — 
неурядова правозахисна організація, що здійснює системний 
всеукраїнський моніторинг дотримання прав людини та 
основоположних свобод у діяльності правоохоронних органів.

Ми працюємо за такими напрямками:
• Боротьба з катуваннями;
• Розвиток громадського контролю;
• Захист правозахисників та активістів;
• Робота з вразливими групами;
• Реформа органів правопорядку.

Асоціація УМДПЛ має багаторічний досвід роботи в галузі 
моніторингу дотримання прав людини, а також власний пул 
експертів, які беруть участь у роботі консультативно-дорадчих 
органів та міжвідомчих експертних груп. Експерти Асоціації 
беруть участь у розробці численних змін до нормативно-
правових актів, що регулюють діяльність правоохоронних 
органів та є співавторами законопроектів, розробниками низки 
тренінгів, майстер-класів, посібників, аналітично-методичних 
матеріалів, науково-практичних видань тощо.

Сайт: umdpl.info

Facebook: fb.com/Association.UMDPL

Електронна пошта для зауважень та коментарів: 
umdpl.association@gmail.com
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