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На обкладинці: Співробітники спецпідрозділу «Беркут» біля 

Адміністрації Президента, 1 грудня 2013. (с.) Олександр Пілюгін 

Amnesty International -- всесвітній рух, що об’єднує 

понад 3 мільйони людей із більш ніж 150 країн і 

регіонів, які виступають за припинення грубих 

порушень прав людини. Amnesty International прагне 

забезпечити кожній людині можливість користуватися 

всіми правами, проголошеними у Загальній 

декларації прав людини та інших міжнародних 

правозахисних документах.  

Amnesty International в Україні проводить кампанії 

проти тортур та безкарності міліції в Україні, у 

підтримку свободи вираження в Росії, за скасування 

смертної кари в Білорусі та по боротьбі з 

дискримінацією в Європі.  
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1. ВСТУП 
Сотні тисяч людей, в основному, мирно протестують у Києві та інших містах України, 

починаючи з 21 листопада – дня, коли уряд оголосив про призупинення процесу 

укладання Угоди про асоціацію з ЄС за декілька днів до її запланованого підписання. 

Протестувальники звели наметові містечка на Майдані Незалежності в центрі Києва та 

зайняли Київську міську державну адміністрацію та Будинок профспілок, що слугує 

координаційним центром. Продовжуючи тему антиурядових демонстрацій 2004 року, 

акція отримала назву «Євромайдан». 

Влада дозволила протестам тривати і вжила певних заходів для виправлення деяких з 

найбільш очевидних порушень, які мали місце. Наприклад, 13 грудня була порушена 

кримінальна справа щодо низки посадових осіб, які відповідали за силовий розгін 30 

листопада. А 19 грудня 2013 року український парламент прийняв закон про 

звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту Євромайдан 

та яких звинувачували у кримінальних та адміністративних правопорушеннях у зв'язку 

з демонстраціями. Прийняття цього закону може допомогти зупинити народні 

хвилювання в Україні, але українська влада не може зняти з себе відповідальності за 

порушення прав людини, які мали місце з 21 листопада 2013р. Amnesty International 

закликає провести ретельне розслідування всіх порушень прав людини, які мали місце 

під час Євромайдану. 

З початку протестів Amnesty International проводить моніторинг дотримання стандартів 

у галузі прав людини з боку влади та провела інтерв'ю з понад 20 жертвами порушень 

прав людини, членами їх сімей та адвокатами. Незважаючи на публічні заяви 

високопосадовців, включаючи Президента України, про те, що права людини, зокрема, 

право на свободу зібрань, поважаються, Amnesty International зафіксувала порушення 

права на свободу мирних зібрань, надмірне застосування сили з боку співробітників 

правоохоронних органів, несправедливі судові процеси і переслідування тих, хто 

скаржився на надмірне застосування сили. Були також зафіксовані порушення права 

на свободу вираження думок, оскільки журналісти і деякі ЗМІ були позбавлені 

можливості висвітлювати події, а студенти опинилися під тиском через їх участь в 

заходах. Багато з цих порушень мають своє коріння в системних недоліках у системі 

кримінальної юстиції, які уряди, що змінювали один одного, не змогли вирішити. 
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2. ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА 
СВОБОДУ ЗІБРАНЬ 
Право на свободу мирних зібрань закріплене у статті 20 Загальної декларації прав 

людини, воно гарантується Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, а 

також Європейською конвенцією про права людини. Бюро з демократичних інститутів і 

прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), разом з 

Європейською комісією за демократію через право Ради Європи (Венеціанська 

комісія), випустили докладні Керівні принципи зі свободи мирних зібрань, які повинні 

допомогти державам забезпечити відповідність їхніх законодавств і практик щодо 

права на свободу мирних зібрань європейським і міжнародним стандартам
1
. 

Міжнародні стандарти дозволяють державам накладати певні обмеження на 

реалізацію права на свободу мирних зібрань, проте, будь-яке подібне обмеження має 

передбачатися законом, бути абсолютно необхідним та пропорційним та мати на меті 

захист національної чи громадської безпеки, громадського порядку, здоров’я чи 

моральності населення, або ж прав і свобод інших осіб. Європейський суд з прав 

людини підкреслив, що лише «гостра соціальна необхідність» може стати причиною 

втручання у здійснення цих прав. Конституція України гарантує свободу зібрань, але 

немає жодного закону, який би регулював питання свободи мирних зібрань в Україні
2
.  

Загалом, українська влада ставилася до демонстрацій терпимо, однак деякі значні 

порушення права на свободу мирних зібрань, відповідно до міжнародних стандартів у 

галузі прав людини, мали місце. 

Згідно з даними Української Гельсінської спілки з прав людини, права на свободу 

зібрань були обмежені в дев'яти містах. У деяких випадках місцева влада прагнула 

заборонити або обмежити публічні зібрання у судовому порядку. У більшості випадків 

Беркут виконував судові рішення рано вранці, коли кількість протестувальників була 

найменшою
3
. 22 листопада Окружний адміністративний суд Києва заборонив 

використання з 22 листопада до 7 січня «тимчасових споруд, включаючи намети, 

кіоски та бар'єри». Місцеві органи влади в Одесі звернулися до суду, щоб заборонити 

демонстрацію на Приморському бульварі, що зібрала в суботу 23 листопада 2000 

людей. Суд під час засідання 24 листопада о 4 ранку підтримав заборону, таким 

чином, демонстрантів, які залишилися, було жорстоко розігнано міліцією. 25 листопада 

мер Харкова використав епідемію грипу як привід для заборони публічних зібрань у 

місті.  

Українська влада намагалася розігнати демонстрацію в Києві двічі: 30 листопада та 11 

грудня, що кожного разу супроводжувалося непропорційним та надмірним 

застосуванням сили з боку Беркуту
4
. 30 листопада влада виправдала рішення 

розігнати демонстрацію необхідністю встановлення новорічної ялинки на площі. 11 

грудня Міністр внутрішніх справ заявив, що рішення розігнати демонстрацію було 

прийнято у відповідь на скарги громадян про блокування руху.  

Враховуючи кількість протестуючих, мирний характер протесту і серйозність питання, 

через яке відбувався протест, жодну з цих причин не можна вважати абсолютно 

необхідною і пропорційною для обмеження права на свободу зібрань. 
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Amnesty International нагадує українській владі, що вона повинна поважати і 

забезпечувати реалізацію права на свободу мирних зібрань, і що будь-яке рішення про 

розгін мирних зібрань допустимо тільки тоді, коли це найменш обмежувальний захід, 

який є строго необхідним для однієї з цілей, прямо дозволених згідно з міжнародними 

стандартами.  

Були повідомлення від осіб, яким намагалися завадити брати участь у протестах або 

переслідували їх за участь у них. Наприклад, у ніч з 25 на 26 листопада, автобус, 

організований Львівською міською радою для транспортування людей на 

демонстрацію в Києві, було зупинено працівниками ДАІ, які демонтували з нього 

номерні знаки і повідомили, що без них автобус їхати далі не може. Група пасажирів, 

серед яких було троє студентів з Українського Католицького Університету зі Львова, 

вийшли з автобуса та стали на дорозі, протестуючи проти дій ДАІ. Вони стояли на 

дорозі декілька годин, допоки не було організовано новий автобус на заміну, після чого 

продовжили поїздку. 9 грудня слідчі з міліції прийшли до Ігоря Скочиляса, декана 

Гуманітарного факультету УКУ, щоб допитати його як свідка в розслідуванні 

кримінальної справи щодо незаконного перешкоджання дорожньому руху – злочину, 

максимальний термін покарання за який сягає позбавлення волі до п'яти років. Вони 

звернулися з вимогою надати їм списки відвідування лекцій студентами та 

розпитували про діяльність університету. Декан відмовився підписати протокол допиту 

до кримінальної справи на підставі того, що йому не було надіслано офіційного 

виклику на допит. Того ж дня, під час прес-конференції, ректор університету о. д-р 

Богдан Прах зазначив: «Я б не сказав що це репресії, але це явна спроба залякати 

наших студентів і спроба тиску на університет». Після цього слідчі почали 

телефонувати до студентів з пропозицією прийти на допит в цій кримінальній справі. 

Усі відмовились та просили про офіційний виклик на допит і сказали, що 

розмовлятимуть з міліцією лише у присутності адвоката. Ігор Скочиляс розповів 

Amnesty International, що на його думку, міліція виконувала наказ затримати людей, 

щоб не допустити їхньої участі в протестах, і те, як надалі розвиватимуться події, 

залежатиме від розвитку ситуації в Києві. 

Amnesty International нагадує українській владі, що ніхто не може бути підданий 

погрозам чи залякуванню за бажання мирно реалізувати своє право на свободу 

зібрань. 
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3. НАДМІРНЕ 
ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ 
“ТУТ, В УКРАЇНІ, МИ НЕ ОЧІКУЄМО ОТРИМАТИ 

КОМПЕНСАЦІЮ, АЛЕ МИ ХОЧЕМО ЗНАЙТИ ТИХ, ХТО 

Є ВИННИМИ”, 

– Василь Панченко, постраждалий від надмірного застосування сили Беркутом.  

Слідкуючи за громадським порядком під час мирних зібрань, представники 

правоохоронних органів не повинні застосовувати силу, за винятком випадків, коли 

таке втручання є необхідністю. При цьому, застосування сили повинне мати 

мінімальний характер, необхідний у конкретних обставинах. Основні принципи ООН 

щодо застосування сили та вогнепальної зброї співробітниками правоохоронних 

органів передбачають, що «при розгоні протизаконних зібрань ненасильницького 

характеру, співробітники правоохоронних органів повинні уникати застосування сили, 

або, якщо це неможливо, обмежити її застосування до необхідного мінімуму». 

Amnesty International та інші організації документально підтвердили використання 

надмірної сили проти мирних демонстрантів з боку співробітників правоохоронних 

органів під час трьох ключових днів на Євромайдані. 

30 ЛИСТОПАДА 

 
© Олександр Пілюгін 
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Незадовго до 4 ранку 30 листопада велика кількість працівників Беркуту оточила 

сотню цілком мирних демонстрантів. Їм передували працівники комунальних служб на 

вантажівках, де знаходилося необхідне для встановлення традиційної новорічної 

ялинки обладнання. За словами очевидців, опитаних Amnesty International, спочатку 

співробітники Беркуту наказали демонстрантам розійтися на підставі «незаконності» 

акції, а потім вони почали бити тих, хто залишився. Відеозапис показує, як офіцери 

Беркуту б’ють демонстрантів, а в деяких випадках навіть спеціально наздоганяють 

чоловіків та жінок, щоб побити їх. Близько 35 осіб отримали звинувачення в хуліганстві 

відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, десяткам людей 

знадобилася медична допомога. 

Силовий розгін 30 листопада був засуджений міжнародною спільнотою та надав 

протестувальникам ще більшої рішучості. Влада відреагувала, і 2 грудня начальника 

київської міліції було звільнено. 13 грудня Міністерство внутрішніх справ оголосило, що 

були виявлені порушення закону з боку деяких представників правоохоронних органів, 

які брали участь в розгоні демонстрації 30 листопада. 14 грудня Генеральна 

прокуратура оголосила про порушення кримінальних проваджень за перевищення 

службових повноважень проти Володимира Сівковича – заступника Секретаря Ради 

національної безпеки та оборони України, Олександра Попова – голови Київської 

міської адміністрації та начальника київської міліції Валерія Коряка разом з його 

заступником, Петром Федчуком. 

Ці дії не звільняють владу від обов’язку розслідувати кожну скаргу про неправомірне 

використання сили з боку Беркуту, а також забезпечити відповідальність працівників 

спецпідрозділу.  

Василь Панченко, архітектор з Києва, розповів Amnesty International, що з ним 

сталося: «Я бачив, як вони били людей – вони били людей, коли ті падали на 

землю. Вони штовхнули і мене на землю – я бачив трьох з них [співробітників 

Беркуту]. Вони били мене і пару, що знаходилася поруч. Тоді вони підняли нас і 

сказали йти геть». Пізніше Василь допоміг жінці, яка потребувала медичної 

допомоги, але під час пошуків швидкої їх знову побили. Василь Панченко був 

звинувачений у хуліганстві через запобігання встановленню новорічної ялинки. 

Він поскаржився на жорстоке поводження з боку працівників правоохоронних 

органів.  

 

Віктор
5
, електрозварник зі Львова, описав те, що він побачив на площі 30 

листопада: «Коли ми почали співати, вони почали рухатися у нашому напрямку та 

бити людей. Я не помітив, що зі мною відбувається, але я бачив, що відбувається 

навколо мене, у цьому кривавому місці... Я пам'ятаю цю дівчину – я думаю, їй 

було близько 18 – і коли я думаю про це, мене навіть зараз починає нудити. Я 

бачив, як один з офіцерів підняв ногу і опустив її на ногу дівчини, трохи нижче 

коліна. Я, разом з іншими чоловіком, хотів допомогти їй, але коли ми спробували її 

звільнити, нас відштовхнули, я втратив рівновагу і врешті-решт опинився під 

ногам спецназу». Віктор знепритомнів. Пізніше у нього діагностували струс мозку, 

а на голові та шиї залишилися синці. Він повернувся до Львова, де і лікувався від 

отриманих травм.  
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1 ГРУДНЯ 

 

1 грудня на вулиці Банковій, біля будівлі Адміністрації Президента, виникли зіткнення 

між Беркутом та сотнями протестувальників. На відеозаписах видно протестувальників 

за кермом трактора, з важкими ланцюгами та іншими видами озброєння. Багато 

спостерігачів стверджують, що протестувальники, які вдавались до насильства, 

насправді були провокаторами, які мали зв’язки з правоохоронними органами, але ця 

інформація не була підтверджена. Жоден з тих, хто, відповідно до відеозаписів, 

найбільше вдавався до насильство, не був заарештований або звинувачений. 

Перш ніж протест розігнали, що сталося приблизно о 17:00, було поранено 

щонайменше 50 представників Беркуту та сотні протестувальників. Є повідомлення 

про невибіркове та надмірне застосування сили з боку Беркуту до мирних 

демонстрантів та поранених. Далі відеозаписи показують близько десятка поранених, 

що лежать на вулиці, а представники Беркуту продовжують їх бити.  

 

 

 

 

 

 

© Олександр Пілюгін 



“ЄВРОМАЙДАН” 

Порушення прав людини під час протестів в Україні 

 

Індекс: EUR 50/020/2013 Amnesty International грудень 2013 

 

11 

Валерій Гарагуц, журналіст із Дніпропетровська, 

прибув на вулицю Банкову, щоб допомогти 

постраждалим вже після розгону демонстрації. 

Його друг Андрій Денисенко описав події, що 

відбувалися на вулиці: «Беркут нападав на 

протестувальників, не розбираючись, чи це були 

люди, які активно билися з міліцією, чи просто 

мирні громадяни, що опинились на вулиці в той 

же час. Після цього близько десятка людей 

продовжили лежати на землі з різними 

травмами. У Валерія з собою була аптечка, і він 

пішов на Банкову після розгону, щоб допомогти 

пораненим. Перев’язуючи голову одного з 

поранених, він отримав удар ззаду без 

попередження від представника Беркуту. Його 

кинули на землю та били ногами по голові».  

 

Міжнародні стандарти вимагають, щоб співробітники правоохоронних органів не 

використовували силу, якщо це не є абсолютно необхідним і в обсязі, необхідному для 

виконання їх обов'язків. Це означає, що при використанні будь-якої сили під час 

демонстрацій, вони повинні розрізняти мирних і немирних учасників. Проте, Беркут, 

схоже, побив усіх присутніх на Банковій, незалежно від того, чи вдавалися ці люди до 

насильства, чи ні.  

На цей момент, проти Валерія Гарагуца порушили кримінальну справу за «організацію 

масових заворушень» (див. розділ «Несправедливі судові розгляди»). Сам Валерій 

подав скаргу на побиття. 

 

11 ГРУДНЯ 

 
© Олександр Пілюгін 
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Приблизно о першій ночі 11 грудня велика кількість Беркутівців спробували 

демонтувати барикади, споруджені протестувальниками навколо Майдану 

Незалежності та на сусідніх вулицях, з метою розблокування руху на вулицях. Того ж 

дня Міністр внутрішніх справ заявив, що жодного силового розгону демонстрацій не 

буде, але дії Беркута були необхідною реакцією на численні скарги громадян на 

ускладнений рух в центрі міста
6
. Беркут та внутрішні війська намагалися відтіснити 

демонстрантів з вулиць, а за ними йшли працівники місцевих органів влади, які 

демонтували барикади, де це було можливим. Штовханина між демонстрантами і 

співробітниками правоохоронних органів тривала десь до 4:30 ранку, але кількість 

протестувальників продовжувала зростати і, нарешті, міліція відступила назад до своїх 

автобусів. 

Було затримано близько 10 осіб, але жодних звинувачень їм пред’явлено не було, і 

через декілька годин їх відпустили. Надходили повідомлення про побиття 

демонстрантів беркутівцями. 

Сергій Деменко, програміст, 11 грудня знаходився на вулиці Інститутській. Він 

розповів, як демонстранти намагалися захистити барикади від Беркуту: «Дуже 

швидко нам стало тепло. Можна сказати, ми танцювали. Протягом декількох 

хвилин ми штовхали Беркут, потім – вони нас, а потім йшла перерва. Приблизно 

через 20 хвилин мене штовхнули на землю. Мене побили, а потім змусили йти 

вздовж коридору (з представників Беркута). Вони утворили коридор і кидали 

людей, як мішки, спочатку до одного, потім до іншого, а далі били їх. Ви робите 

крок – вас б’ють, ви робите ще один – і вас знову б’ють».  
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4. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
СКАРЖНИКІВ 
Потерпілі і свідки повинні бути захищені від покарання або залякувань через подання 

ними скарг
7
. Проте, в Україні на скаржників іноді тиснуть з метою добитися відмови від 

скарг, деякі піддаються подальшим катуванням, іншим видам жорстокого поводження 

та кримінальним переслідуванням через їхні скарги на дії міліції
8
. Amnesty International 

зафіксувала два випадки, коли ті, хто скаржився на надмірне застосування сили 

співробітниками правоохоронних органів під час Євромайдану, опинялися під загрозою 

тиску з боку міліції та прокуратури, що змушували їх відмовитися від скарг.  

Віктор
9
 подав скаргу про те, що його побили 30 листопада, відразу в Києві. Проте, 

після того, як він повернувся додому до Львова, він і його родина опинилися під 

тиском. Міліціонер відвідав гуртожиток, де Віктор живе з дружиною і сином, та 

розпитав його восьмирічного сина Олександра за відсутності батьків. Він попросив 

номер телефону Віктора. Віктор розповів Amnesty International, що відтоді він 

отримував неодноразові телефонні дзвінки від співробітників міліції, які 

намагалися переконати його відкликати свою скаргу чи прийти у відділення міліції 

й написати свою скаргу «правильно». Адвокат Віктора порадив йому не йти до 

відділу міліції. Під час одного дзвінка йому сказали відкликати свою скаргу на 

Беркут і, натомість, поскаржитися на дії працівників Шевченківського райвідділу 

міліції м. Києва, хоча співробітники міліції там не поводилися з ним жорстоко.  

 

Євген Сердюк, журналіст із Києва, був на Майдані Незалежності 30 листопада, 

коли Беркут оточив протестувальників. Він отримав удари по спині, нирках і в 

плече. Євген подав скаргу про побиття в прокуратуру. 3 грудня його викликали до 

Київської міської прокуратури Київ на допит для вирішення питання про надання 

йому статусу потерпілого. Він розповів Amnesty International, що питання були 

маніпулятивними, містили відповіді в запитаннях, і що якби допитували когось з 

меншим досвідом або гіршою юридичною допомогою, то це могло б призвести до 

того, що такий потерпілий міг би визнати, що брав участь в «масових 

заворушеннях». У якийсь момент до допиту приєднався слідчий Генеральної 

прокуратури і намагався продовжити допит вже після того, як ця слідча дія була 

завершена і був оформлений протокол, проте йому завадив адвокат Євгена 

Сердюка. Після чотирьох годин допиту Євгена Сердюка йому довелося викликати 

швидку допомогу, оскільки він почав відчувати біль в грудях і побоювався, що це 

був серцевий напад.  
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5. НЕСПРАВЕДЛИВІ СУДОВІ 
РОЗГЛЯДИ 
Дванадцяти людям були висунуті кримінальні звинувачення у зв'язку з 

насильницькими зіткненнями на вулиці Банковій коло Адміністрації Президента 1 

грудня. Геннадій Черевко, Сергій Нужненко, Микола Лазаревський, Олександр 

Остащенко, Валерій Гарагуц, Єгор Превір, Юрій Болотов, Владислав Загоровко і 

Ярослав Притуленко були затримані на вулиці Банковій відразу після розгону 

демонстрації. Всі вони були звинувачені в «організації масових заворушень», злочині, 

який тягне за собою максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на вісім років. 

Андрій Дзиндзя і Володимир Кадура були затримані 5 грудня в Києві, а Олег Панас був 

затриманий 10 грудня у Львові. Всі затримані 1 грудня отримали серйозні тілесні 

ушкодження після того, як їх побили кийками та ногами працівники Беркута на 

Банковій. Всі вони спочатку були поміщені під варту в результаті несправедливого 

судового процесу: судді, що обирали запобіжний захід, не перевірили протоколи, 

надані міліцією, незважаючи на очевидні протиріччя та неточності. Вони також не 

виконали вимогу закону про те, що обвинувачення має довести, що неможливо 

застосувати більш м’які запобіжні заходи, такі як заставу або домашній арешт, як це 

передбачено законодавством України та як цього просили адвокати.  

Андрій Дзинзя, Володимир Кадура і Ярослав Притуленко були залишені під вартою 

тоді, як інших було звільнено, а запобіжні заходи були змінені, або ж вони зізналися у 

менш тяжкому злочині – «порушення громадського порядку» – і були оштрафовані.  

    

 

Андрій Дзиндзя – журналіст, що працює у громадській організації Дорожній 

Контроль, яка моніторить діяльність ДАІ. 1 грудня його зафіксували камери, на 

Зліва на право: Генадій Черевко, Микола Лазаревський, Олександр Остащенко, та ЄгорПревір 
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записах яких видно, що він йде за трактором, який протестувальники привезли на 

вулицю Банкову. На відеозаписах видно, як він йде коло трактора та фотографує 

події. 5 грудня його затримали за підозрою у «незаконному заволодінні 

транспортним засобом, поєднаним з насильством, небезпечним для життя і 

здоров’я потерпілих». За словами його дружини і юридичного представника, 

єдиним доказом висунутих проти нього підозр були покази свідків про передачу 

ключів від трактора, проте вони не впізнали його, а один зі свідків заявляв, що 

бачив його на тракторі, але неправильно описав його. 9 грудня його адвокат, 

Віктор Смалій, також був затриманий і знаходиться під слідством за можливий 

«замах на вбивство судді». Звинувачення висунуті після слухання справи Андрія 

Дзиндзі 8 грудня про обрання йому запобіжного заходу у вигляді поміщення під 

варту. Коли суддя зачитав рішення, присутні у залі суду кинулися до судді та 

вигукували «ганьба». Свідки повідомили Amnesty International, що Віктор Смалій 

не нападав на суддю.  

 

Микола Лазаревський перебуває під слідством за підозрою в «організації 

масових заворушень». Свідок від міліції заявив, що Лазаревський брав активну 

участь у масових заворушеннях і вдарив працівника Беркута. За словами 

адвоката Миколи, свідок зробив багато помилок і стверджував, наприклад, що 

Микола Лазаревський був одягнений у червону куртку, коли насправді він був 

одягнений у чорну куртку. 

 

Владислав Загоровко, 38 річний водій-далекобійник, батько трьох дітей з міста 

Бровари Київської області, брав участь у демонстраціях 1 грудня, бо хотів стати 

свідком «історичних подій». Його побив Беркут, внаслідок чого він отримав 

численні травми, зокрема переломи ребер і відшарування сітківки. Спочатку йому 

висували звинувачення в «організації масових заворушень» – злочин, покарання 

за вчинення якого передбачає позбавлення волі до восьми років. Проте 11 грудня, 

після 10 днів під вартою, він зізнався у «порушенні громадського порядку» та був 

звільнений, сплативши штраф у розмірі 850 гривень.  

 

Після тиску з боку міжнародної спільноти, 19 грудня Верховна Рада України прийняла 

Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та 

покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», 

починаючи з 21 листопада
10

. На момент написання цього документа Андрій Дзинздя, 

Віктор Смалій, Володимир Кадура та Ярослав Притуленко перебували під вартою. 
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6. ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ 
ВИРАЖЕННЯ ДУМОК – 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ 

“Я ПРАЦЮЮ ЖУРНАЛІСТОМ ВЖЕ 19 РОКІВ І 

ПАМ’ЯТАЮ ЛИШЕ ОДИН ВИПАДОК, КОЛИ «БЕРКУТ» 

БИВ МИРНИХ ДЕМОНСТРАНТІВ, І ЦЕ ЗАКІНЧИЛОСЬ 

ВЕЛИЧЕЗНИМ СКАНДАЛОМ”, 

Гліб Гараніч, оператор агентства «Reuters» 

Керівні принципи ОБСЄ підкреслюють важливу роль, яку відіграють журналісти у 

незалежному висвітленні публічних акцій та у сприянні здійсненню права на свободу 

вираження думки, включаючи право громадськості на інформацію з таких питань. 

Таким чином, ставлення до них має бути іншим, на відміну він інших демонстрантів, і 

влада повинна надавати їм настільки повний доступ, наскільки це можливо. У 

випадках, коли публічні зібрання розігнано, журналістів також можуть попросити 

розійтися, але їм не мають забороняти спостерігати, а також знімати операції, які 

проводять представники міліції
11

. 

За повідомленнями ЗМІ, принаймні 40 журналістів отримали поранення під час подій, 

що відбувались на Євромайдані, в основному від рук співробітників спецпідрозділу 

міліції
12

. Юридична фірма Juscutum є представником 11 журналістів, які подали скарги 

щодо поранень, завданих міліціонерами. 

Роман Купріянов, оператор Euronews, працював на вул. Банковій з 15:00 1 грудня, 

коли міліція почала розгін протестувальників. Він бачив, як співробітники 

спецпідрозділу міліції били людей, що лежать на землі і продовжував це знімати. У 

нього на шиї висів акредитаційний бейдж, він також розповів Amnesty International, що 

з розміру камери було зрозуміло, що він – професійний журналіст. Співробітник міліції 

наказав журналісту лягти, підійшло ще 3-4 інших міліціонерів, які почали його бити. 

Його голову, тіло й кінцівки били ногами та кийками. Пізніше, за допомогою друзів 

журналіст встав, та вони пішли шукати швидку допомогу. Роман Купріянов подав 

скаргу до Генеральної прокуратури за фактом побиття. 

Гліб Гараніч працює оператором агентства Reuters. Він був на Майдані Незалежності 
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30 листопада, коли спецпідрозділ міліції приїхав, щоб розігнати демонстрантів. Він 

розповів Amnesty International, що саме трапилось: «Міліціонери почали штовхати і 

бити людей кийками, також й журналістів. Я ввічливо запитав одного офіцера, чому він 

так поводиться. Він ударив мене по голові кийком, «щоб я не ставив дурних питань»». 

Гліб був одягнений в куртку флуоресцентного кольору, з написом «Reuters», і також 

знав міліціонера, який вдарив його. В результаті побиття Глібу Гаранічу наклали п'ять 

швів на голові. 

Також надходили повідомлення щодо рейдів на офіси ЗМІ, які висвітлювали протести 

або пов'язані з опозиційними партіями. 9 грудня в офісах опозиційної газети Вечірні 

Вісті, онлайн телебачення INTV і новинного сайту Cenzor.net були проведені обшуки, а 

також їх змусили припинити мовлення. Міліція стверджує, що ці рейди були проведені 

у зв'язку з розслідуваннями, що наразі проводяться
13

. 

13 грудня в офісі телерадіокомпанії «Маріон», що знаходиться в Євпаторії, АР Крим, 

співробітниками правоохоронних органів був проведений обшук, в результаті чого 

«Маріон» закрили. Ще 5 грудня на засіданні міської ради заступник мера Євпаторії 

заявляв: «Якщо ви не припините висвітлювати Євромайдан на Маріоні, ми просто вас 

закриємо. Населення Євпаторії не потребує такої інформації». 

10 грудня до Дмітрія Аваліані, журналіста грузинського телеканалу "Tabula", який 

висвітлював події в Києві, у готелі навідались представники Служби безпеки України і 

попросили залишити країну протягом доби. Йому сказали, що це пов'язано з його 

висвітленням подій у Києві. 21 грудня іншому грузинському журналісту Давиду Какулії з 

телеканалу Руставі-2 було відмовлено у в'їзді в Україну в аеропорті Бориспіль в Києві. 

Він сказав Amnesty International: «Вони сказали, що мені заборонений в'їзд в Україну 

протягом одного року, починаючи з 8 грудня 2013 року». 

Amnesty International нагадує українській владі, що вона має зобов'язання поважати і 

забезпечувати реалізацію права на свободу вираження думок, яка включає в себе 

право громадськості на отримання інформації. Реалізація права на свободу вираження 

думок може бути обмежена тільки там, де це є абсолютно необхідним і пропорційним 

для захисту національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і 

моральності населення або поваги прав і репутації інших осіб. Українська влада 

повинна дозволити журналістам і ЗМІ безперешкодно виконувати свою роботу. Всі 

звинувачення у застосуванні надмірної та непропорційної сили з боку Беркуту щодо 

журналістів або інших незалежних спостерігачів повинні бути негайно незалежно і 

ефективно розслідувані.  
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8. РЕКОМЕНДАЦІЇ  
Українська влада повинна:  
 
 Негайно й беззастережно звільнити всіх осіб, затриманих виключно у зв'язку з їх 

мирною участю в демонстрації, і закрити всі кримінальні або адміністративні справи 

проти них; 

 Якнайшвидше незалежно й ефективно розслідувати всі заяви про непропорційне 

та/або невибіркове застосування сили правоохоронними органами щодо учасників 

Євромайдану у Києві та інших містах. Співробітників міліції, яких слідство визнає 

відповідальними за ці порушення, а також тих, хто віддавали накази або потурали 

використанню надмірної сили, повинні бути притягнуті до кримінальної чи 

дисциплінарної відповідальності; 

 Гарантувати ефективне відшкодування збитків, включаючи справедливу й 

адекватну компенсацію, а також відповідну медичну допомогу у разі необхідності, тим, 

хто постраждав від жорстокого поводження або безпідставного затримання за мирну 

участь в протестах; 

 Забезпечити адекватний і ефективний захист від залякувань і переслідувань всіх 

тих, хто подав скарги на порушення їх прав з боку співробітників міліції під час подій на 

Євромайдані; 

 Розслідувати всі повідомлення щодо порушень прав журналістів, чи закриття або 

переслідування ЗМІ за висвітлення подій на Євромайдані; 

 Розслідувати всі заяви щодо спроб перешкоджання здійсненню права на свободу 

мирних зібрань, такі як: рішення про розгін мирних акцій протесту, призупинення права 

на проведення мирних зібрань, і перешкоджання особам, у тому числі студентам, 

здійснювати своє право на свободу мирних зібрань. Провести розслідування будь-яких 

заяв щодо репресій, пов'язаних з реалізацією права на свободу мирних зібрань та 

вжити заходів для недопущення повторення таких порушень.  
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ПОСИЛАННЯ 
                                                                                 

1
 Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), Керівні принципи зі свободи 

мирних зібрань, 2-е вид (2010), далі називатиметься БДІПЛ / ОБСЄ принципи, 
http://www.osce.org/odihr/73405 

2
 Не маючи національного законодавства з питання свободи мирних зібрань, українські суди 

звертаються до постанов місцевих органів влади або ж до Указу Президії Верховної Ради Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) від 28 липня 1988 року про порядок організації та 
проведення зібрань, мітингів, вуличних ходів і демонстрацій в СРСР. 

3
 Це є порушенням Закону про виконавче провадження судових рішень, який передбачає, що 

виконавчі дії за умови, що немає серйозної загрози життю, провадяться не раніше шостої і не 
пізніше двадцять другої години. 

4
 Спеціальний підрозділ Міністерства Внутрішніх Справ 

5
 Віктор попросив не розголошувати його прізвище. 

6
 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/939358 

7
 Стаття 13 Конвенції проти катувань, Керівний принцип VII в Інструкції Ради Європи з викорінення 

безкарності за серйозні порушення прав людини] 

8
 Див. доповідь Amnesty International «За відсутності складу злочину: ціна безкарності 

правоохоронних органів в Україні», AI Index: EUR 50/009/2011, жовтень 2011, стор. 46-48 
http://amnesty.org.ua/sites/default/files/dopovid.pdf 

9
 Той самий Віктор, який був побитий Беркутом 30 листопада, вирішив не назвати своє прізвище. 

10
 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49375 

11
 Див. Принципи ОБСЄ зі свободи мирних зібрань, друге видання, http://www.osce.org/odihr/73405 

12
 http://news.liga.net/news/politics/933645-

v_kieve_postradali_bolshe_desyatka_zhurnalistov_spisok.htm 

13
 http://en.rsf.org/ukraine-raids-on-three-opposition-media-as-09-12-2013,45584.html 
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