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ЦіНА СВободИ
Катування, корупція та безкарність
підживлюються одне  одним, і тому
боротися необхідно з усіма цими
явищами в сукупності. Необхідно
дати правоохоронцям зрозуміти, що
кожне обвинувачення у порушенні
прав людини буде розслідуватися, 
а заявникам буде гарантований
захист від помсти. 

ЯКІВ СТРогАН:
ВиКРАдЕННЯ, КАТУВАННЯ
ТА ВиМАгАННЯ 

Коли 15 серпня 2010 року Яків Строган
з дружиною Анною поверталися з
пікніка , в нього сталася сварка з
сусідом. Пізніше цього ж вечора сусід
подзвонив до квартири Строганів, що
призвело до виникнення бійки між
двома чоловіками. Анна була свідком
бійки та розповіла, що обидва чоловіки
билися ногами та штовхали один одного
більш ніж п’ять хвилин, після чого її
чоловік повернувся додому. За словами
Строганів, бійка закінчилася після того,
як сусід впав на розбите скло. однак
дружина сусіда потім подзвонила Анні
та сказала, що її чоловік був весь у
крові, і що вона помститься. 

Пізніше цього ж вечора у двері
Строганів подзвонили чоловіки в
цивільному одязі. Коли їх не впустили,
вони протягом п’яти годин намагалися
вломитися в квартиру. Коли Яків сам
відчинив двері наступного ранку, його
відразу схопили чоловіки, які сказали,
що вони є працівниками райвідділу
міліції Київського району м. Харкова. 

За словами Якова Строгана, його
вивезли в ліс, де працівники міліції 
били його упродовж декількох годин і
неодноразово пропускали електричний
струмінь через його геніталії. Коли він
знепритомнів від болю, працівники
міліції привели його до тями шляхом

вливання токсичного розчину
нашатирного спирту до роту та у ніздрі. 

Потім його відвезли до якоїсь квартири
в Харкові. Анна Строган прийшла до
відділу міліції у пошуках свого чоловіка,
але їй сказали, що його там немає. Їй
також сказали, що його обвинувачують
в замаху на вбивство, і що їхній сусід
знаходиться в лікарні з 14 ножовими
пораненнями. 

Працівники міліції познайомили Анну з
адвокатом, який запропонував їй
забезпечити звільнення її чоловіка за
10 тисяч доларів. Таких грошей у неї не
було, але вона продовжила розмову з
адвокатом, вимагаючи зустрічі з
чоловіком перш ніж вона заплатить. 

Їй дозволили побачити чоловіка, який
сидів на задньому сидінні в якомусь
автомобілі перед відділенням міліції. 
Він був в жахливому стані: 

«Я бачила, що в нього зламаний ніс і

синці на всьому обличчі та на відкритих

ділянках тіла. Він плакав, коли просив

мене заплатити гроші», 

сказала Анна Строган

Анна почала отримувати телефонні
дзвінки з погрозами, а також дзвінки
від її чоловіка з благанням заплатити
гроші. Незважаючи на страх та стрес,
вона послухалася іншого адвоката, який
порадив їй почекати три дні, тому що
тоді працівники міліції за законом
повинні будуть висунути обвинувачення
Якову Строгану в суді або звільнити
його.  

«Ці три дні були для мене жахливими,

тому що я не знала, де був мій чоловік і

що вони з ним роблять... Знаючи нашу

міліцію, я могла тільки здогадуватися. 

Я була збентежена, я відчувала гнів та

ненависть по відношенню до міліції та

нашої влади, а також відчай через те,

що ми є такими уразливими людьми»,

сказала Анна Строган

В 2011 році Україна святкуватиме
двадцяту річницю незалежності від
Радянського Союзу. Хоча уряди, 
що змінювали один одного, досягли
певного прогресу в поліпшенні
становища з правами людини в
країні, вони не змогли забезпечити
належної відповідальності
українських правоохоронців перед
законом. Народ України платить
високу ціну за небажання її уряду
фінансувати та реформувати
систему, яка не користується
довірою народу і не відповідає
міжнародним стандартам.

Правоохоронні органи, які покладаються
на владу, а не на відповідальність, 
та силою забезпечують слухняність,
замість того, щоб захищати права
людини, сприяють розвитку культури
безкарності та поширенню корупції.  

Правоохоронці часто зловживають
владою, щоб затримати людей, яких
можна примусити дати хабара. Тим, хто
не платить або не визнає свою вину 
(не зважаючи на те, чи вони є винними,
чи ні), часто загрожує побиття,
катування та ув’язнення. 

У відповідь на публікацію організації
Amnesty International  «Ставити діло

вище за багатослів’я: забезпечити

дотримання прав людини в Україні»

(EUR 50/004/2010) в 2010 році
представник Адміністрації Президента
України в заяві для преси сказала, 
що «забезпечення та безумовний захист
прав людини знаходиться під прямим
контролем Президента Віктора
Януковича». Президент має негайно
вжити заходів для розв’язання
проблеми з безкарністю правоохоронців. 

Amnesty International Жовтень 2011 Індекс: EUR 50/010/2011
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Після звільнення Яків подав скаргу на дії
правоохоронців, а його ушкодження
були засвідчені судово-медичним
експертом. 29 жовтня, незважаючи на
свідчення медичних експертів, районний
прокурор відмовив у порушенні
кримінальної справи за його заявою на
підставі «відсутності ознак складу
злочину».  

Після цього Яків надав розголосу своїй
скарзі. очевидно, щоб помститися,
працівники міліції 9 грудня 2010 року
заарештували його ще раз, знову
побили та пред’явили йому офіційне
обвинувачення у замаху на вбивство,
незважаючи на той факт, що його сусід,
який вже видужав, мав лише неглибокі
порізи, які можна отримати в результаті
падіння на розбите скло. Після другого
побиття Якову Строгану знадобилася
медична допомога через отриману
черепно-мозкову травму. Станом на 2
серпня 2011 року він все ще знаходився
в Харківському СІЗо. 

На фото зверху: Яків Строган в суді після
катування співробітниками харківської
міліції.
На фото знизу: Анна Строган

«Я бачила, що в нього
зламаний ніс і синці на
всьому обличчі та на
відкритих ділянках тіла.
Він плакав, коли просив
мене заплатити гроші»
сказала Анна Строган

Індекс: EUR 50/010/2011 Amnesty International Жовтень 2011
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ВідСУТНіСТь
НезАЛежНого
РозСЛідУВАННЯ
існуюча система, що використовує
місцеву прокуратуру для
розслідування жорстокого
поводження працівників міліції,
очевидно, не працює. В країні має
бути незалежний орган, який би
забезпечував своєчасне та
неупереджене розслідування дій
працівників міліції, звинувачуваних
у неправомірних діях. 

СЕРгІй ФЕСІК: НЕ В Той чАС, 
НЕ В ТоМУ МІСЦІ 

12 січня 2008 року Сергій Фесік
знаходився біля одного кафе в Харкові, 
де курив сигарету. його зупинили
працівники міліції з вимогою пред’явити
документ, що засвідчує особу. оскільки
такого документа в нього при собі не було,
працівники міліції заарештували його і
доставили до чергової частини
Московського райвідділу міліції, де його
утримували під вартою в камері. 

Сергій чекав там до півночі, а потім почав
хвилюватися, що може не потрапити на
роботу наступного дня. Він скористався
своїм мобільним телефоном, щоб
зателефонувати своєму керівнику та
попросити його привезти документи, 
що ідентифікують його особу. Коли
працівники міліції побачили, що він
розмовляє по телефону, вони попросили
його віддати їм телефон. Він відмовився і
почав вимагати пояснень, чому його
затримали. 

Сергій сказав представнику Amnesty
International, що два працівника міліції
зайшли до камери, схопили його за голову
та вдарили головою по ґратах. Вони
надягли на нього наручники, забрали
мобільний телефон та витягли з камери.

Підійшли ще інші працівники міліції, 
які штовхнули його на підлогу та били
його, закованого в наручники, ногами та
кулаками. За його словами, упродовж
побиття, яке, здавалося, тривало декілька
годин, він кілька  разів непритомнів.
Нарешті він прийшов до тями і побачив, 
що в приміщенні знаходяться декілька
працівників міліції, які поставили його на
ноги, відмили кров з лиця, повернули йому
телефон та відвели до машини швидкої
допомоги, в якій на нього чекали керівник
та родина.

В лікарні задокументували його
ушкодження: вивих плеча і численні
синці. З того часу він страждає від
хронічного болю в районі тазу. 

14 січня 2008 року Сергій Фесік звернувся
до Московської районної прокуратури в
місті Харкові зі скаргою на жорстоке
поводження з ним. 19 січня прокуратурою
порушено кримінальну справу за фактом
перевищення службових повноважень
причетними співробітниками міліції. 
Але Сергій не отримав подальшої
інформації про цю справу. 

Після того, як Сергій Фесік написав ще
декілька скарг, 12 вересня 2010 року
його, нарешті, викликали для  надання
пояснень в районну прокуратуру. 
Сергій розповів представникові Amnesty
International , що слідчий тоді запросив
його зайти до сусіднього відділення
міліції, де йому видали протокол, в якому
стверджувалося, що його побили
незнайомі люди на вулиці, і він
звинуватив працівників міліції тільки
через те, що був п’яний. 

Коли він відмовився підписати цей
протокол, присутні співробітники міліції
почали кричати та погрожувати йому.
Сергій злякався, що його знов будуть 
бити або зроблять з ним ще щось гірше, 
та підписав протокол. 

«Він роздрукував протокол, в якому

стверджувалося, що мене побили на

вулиці, і що правопорушники не були

співробітниками міліції. Я відмовився

підписати його. Тоді працівники міліції, 

які були присутні там, сказали мені:

"Слідчий попросив тебе підписати цей

документ, ось і підписуй!" Тоді я підписав

протокол, щоб вийти з  відділення міліції.

В нас така міліція, що може зробити все». 

Сергій Фесік 

Сергій Фесік потім звернувся зі скаргою
до прокуратури іншого району міста
Харкова та подав позов проти
Московської районної прокуратури,
вимагаючи компенсації за завдану
шкоду. Цю справу ще не закрито. 

Amnesty International Жовтень 2011 Індекс: EUR 50/010/2011

«Тоді я підписав протокол,
щоб вийти з  відділення
міліції. В нас така міліція,
що може зробити все». 

Сергій Фесік в лікарні після побиття
співробітниками харківської міліції. Його
затримали через те, що він не мав при
собі документів, які засвідчують його
особу.  
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СмеРТь Під чАС
УТРИмАННЯ Під
ВАРТою
Україна не може захистити тих, 
кого тримають під вартою.
Неспроможність забезпечити
ефективне розслідування смерті
осіб, які загинули під час
перебування під вартою, порушує
Ст. 2 Європейської Конвенції, яка
гарантує людині право на життя. 

для запобігання та викриття
порушень прав людини, що
перебуває під вартою, необхідний
національний превентивний
механізм. Національний
превентивний механізм має
впровадити систему відвідувань або
інспекції всіх місць утримання для
моніторингу поводження із
затриманими та умов затримання, 
а також надавати рекомендації
щодо запобігання жорстокого
поводження. 

ІгоР ІНдиЛо

Студент Ігор Індило загинув в кімнаті для
затриманих чергової частини
Шевченківського райуправління
внутрішніх справ в Києві 17 травня 2010
року. В той день він святкував свій 20-й
день народження, а о 20.15 його
заарештували. Співробітники міліції
стверджують, що він був у стані
алкогольного сп’яніння та  задирався до
охоронця. його та його товариша було
знято на камеру відеонагляду, коли вони
без труднощів увійшли до чергової
частини Шевченківського райуправління
органів внутрішніх справ о 20.38. 

Ігоря допитали, і о 20.52 до нього
викликали швидку допомогу, тому що він
знаходився у непритомному стані в кімнаті
для затриманих. Співробітники міліції не
повідомили лікарям швидкої допомоги,
чому він був у непритомному стані. 

Лікар, який приїхав, сказав, що Ігор ні на
що не реагував до тих пір, доки вони не
торкнулися його голови, коли він почав
агресивно захищатися. 

Коли Ігор прийшов до тями, лікарі
швидкої допомоги залишили чергову
частину, не обслідувавши його належним
чином. Із записів камер відеонагляду
чергової частини видно, що о 21.49
співробітники міліції втягнули Ігоря в
камеру та залишили його на підлозі.
Незважаючи на його надзвичайно
хаотичні рухи, працівники міліції залиши
його самого в камері до 4.51, коли його
було знайдено мертвим. 

Працівники міліції повідомили батькам
Ігоря про його смерть і попросили їх
забрати тіло. Їм сказали, що він
задихнувся, але батьки побачили численні
синці на тілі сина. Розтин показав, що Ігор
Індило помер в результаті перелому
черепу та внутрішньої кровотечі, і що
ушкодження на його тілі виникли в
результаті контакту з тупим предметом.

Правоохоронці заявили, що жорстоке
поводження не мало місця, і що Ігор
Індило помер в результаті падіння з лавки

в камері, тому що він був п’яний. Лавка
знаходиться на висоті 50 см від підлоги. 

Кримінальне розслідування його смерті
було порушено 28 травня 2010 року, 
і в серпні Президент Віктор Янукович
проінформував батьків, що генеральний
Прокурор особисто прослідкує за тим,
щоб слідство проводилося об’єктивно. 

Пройшов рік, а його родина все ще чекає
відповіді на такі запитання: що саме могло
спричинити травми, які призвели до
смерті Ігоря Індила, і хто за це відповідає? 

Індекс: EUR 50/010/2011 Amnesty International Жовтень 2011

Розтин показав, що Ігор
Індило помер в результаті
перелому черепу та
внутрішньої кровотечі, 
і що ушкодження на його
тілі виникли в результаті
контакту з тупим
предметом. 

Траурна акція з нагоди річниці смерті
ігоря індила, студента, який загинув під
час перебування під вартою в міліції 17
травня 2010 року. 
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РАСИзм
дискримінація з боку
правоохоронців продовжує мати
місце. Скарги на дискримінацію з
боку правоохоронці необхідно
ретельно та ефективно вивчати, 
а до порушників необхідно
застосовувати належні заходи
дисциплінарного стягнення та
судового переслідування. 

ФІРдоВСІ САФАРоВ: РАСиЗМ
В ПРАВооХоРоННиХ
оРгАНАХ

Фірдовсі Сафаров – громадянин України
азербайджанського походження, який
живе в Україні з 1985 року і має свій
продуктовий магазин неподалік від
Могильова-Подільського. Він одружений,
має двох дітей і не має судимостей. 26
березня 2011 року він відвозив свій
старий автомобіль на звалище, коли його
зупинили п’ять працівників міліції,
включаючи начальника районного
відділення. 

Фірдовсі розповів Amnesty International , 
що начальник запитав його, кому
належить його старий автомобіль. Коли
він відповів, що йому, начальник вдарив
його по голові та сказав: «чорножопий.
Що ти тут робиш?» Фірдовсі доставили
до відділу міліції, де працівники міліції
продовжували бити його з перервами до
1 години ранку, коли його відпустили.  

чоловік розповів, що начальник бив його по
спині та голові дубинкою та викрикував
расистські образи. Коли начальник
втомився, його замінили інші
співробітники міліції. Упродовж побиття
Фірдовсі тримали в наручниках. 

Фірдовсі Сафаров стверджує, що у
певний момент начальник сказав, що
якщо він дасть йому 3000 доларів, то його
відпустять. Коли Сафаров сказав, що в
нього немає таких грошей, його
продовжили бити. У якійсь момент його
посадили за стіл та били об нього

головою. чотири рази його примусили
роздягтися наголо у присутності свідків,
щоб обшукати. 

Фірдовсі підписав заяву, в якій
стверджувалося, що його доставили до
відділу міліції вже побитим у розірваному
одязі. Він також підписав два чистих
аркуші паперу. Пізніше він відмовився він
цих заяв та подав скаргу на жорстокі дії
працівників міліції. 

Прокуратурою двічі було відмовлено у
порушенні кримінальної справи. В липні
2011 року суд виніс рішення про
порушення розслідування. 

Фірдовсі був госпіталізований на два
тижні для лікування отриманих
ушкоджень, він і зараз страждає від
головних болів, і йому важко ходити.
Пізніше йому було висунуто звинувачення
в адміністративному правопорушенні
(чинення опору працівникам міліції), 
але він був виправданий. 

безКАРНіСТь
Прокурори неохоче переслідують
своїх колег з правоохоронних
органів, і навіть коли є достатньо
свідчень, правопорушників
притягають лише до
дисциплінарної відповідальності.
Необхідно, щоб за кримінальні
порушення правопорушників
переслідували за відповідними
статтями закону, а не просто
карали  їх у внутрішньому порядку.

СВІТЛАНА ПоМиЛЯйКо ТА
АЛЬоНА П.: ПРойШЛо ТРи
РоКи, А ВоНи ВСЕ чЕКАюТЬ
СПРАВЕдЛиВоСТІ

8 листопада 2008 року Світлана
Помиляйко та Альона П. (чиє ім’я було
змінено, щоб зберегти її анонімність)
були викликані до орджонікідзівського
райвідділу внутрішніх справ у Харкові
для допиту у якості свідків у справі
крадіжки на підприємстві, де вони
працювали. 

Їх привели до приміщень на різних
поверхах відділу міліції. Світлана

Amnesty International Жовтень 2011 Індекс: EUR 50/010/2011

©
 w

w
w

.2
0

m
in

u
t.

u
a

Д
м

и
т
р

о
 Г

р
о

й
с

м
а

н

Фірдовсі Сафаров в лікарні після
расистського нападу з боку
співробітників міліції. 
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Помиляйко розповіла представнику
Amnesty International, що їй заломили
руки за спину та прив’язали до стільця.
Співробітники міліції погрожували їй, 
що з її 17-річним сином може щось
трапитися, якщо вона на зізнається в
крадіжці. Вона відмовилася, і тоді два
працівника міліції утримували її за плечі
та ноги, тоді як третій душив її,
зав’язавши в на голові пластиковий
пакет. 

«Я думала, що я там і помру, і що

безглуздо вмирати таким чином.» 

Вона змогла прокусити пластиковий
пакет, але співробітники міліції це
побачили, побили її та прив’язали інший
пакет поверх першого. Вона декілька
разів непритомніла і пам’ятає, як
опритомніла останній раз і побачила, що
співробітники міліції грають в карти на
комп’ютері.  Незважаючи на страх та
приниження, вона відмовилася
підписати визнання. Після допиту один з
міліціонерів похвалив її за витривалість. 

Світлані Помиляйко дозволили покинути
відділення міліції  наступного дня. Але до
того її вимусили підписати заяву  про те,
що вона не має скарг на дії
співробітників міліції, які її били. 

Альона П. розповіла, що їй наказали
зняти верхній одяг та прив’язали її до
стільця з руками, скутими  за стільцем
наручниками. Міліціонери били її,
зокрема, душили пластиковим пакетом
та, стоячи в неї за спиною, викручували
соски плоскогубцями. Світлана
Помиляйко сказала, що пам’ятає, як
чула крики Альони П., коли її вели через
відділення міліції . 

обидві жінки пізніше звернулися до
орджонікідзівської районної
прокуратури зі скаргами на дії
працівників міліції. 

Прокуратура постановила порушити
розслідування цієї справи, яке
проводилось Відділом внутрішньої

безпеки спільно з Інспекцією з
особового складу. В приміщенні
відділення міліції були знайдені
плоскогубці, якими катували Альону П.
26 грудня 2008 року начальник
Харківського обласного відділення
органів внутрішніх справ звільнив трьох
керівних працівників відділення,
працівники якого підозрювалися в
катуванні жінок, включаючи начальника
відділення. 

Районна прокуратура не почала
розслідування аж до 12 січня 2009 року,
і на той час плоскогубці «загубилися».
22 квітня 2009 року рішення про
порушення кримінального
розслідування було скасовано районним
судом. 

Незважаючи на апеляції, які
продовжувала подавати Світлана, в
лютому 2010 року прокуратура закрила
кримінальну справу на підставі
«відсутності ознак складу злочину».
Після закриття кримінальної справи три
правоохоронця, яких було звільнено,
звернулися до суду з вимогами
відновитися на своїх посадах в міліції,
які були задоволені. Колишній начальник
відділу міліції навіть отримав
підвищення.  В жовтні 2010 року два
правоохоронця подали позови до суду
проти представників місцевої влади,
вимагаючи заплатити їм відшкодування. 

Нарешті, в грудні 2010 року
орджонікідзівський районний суд виніс
рішення про повторне порушення
розслідування за підозрою у катуванні.
Тільки в червні 2011 року Світлану
Помиляйко поінформували про те, що
розслідування було знов відкрито, коли
прокурор, що займається цією справою,
зв’язався з нею. Він тестував Світлануна
детекторі брехні, і протягом цієї
процедури , за її словами, її змусили
пережити всі муки знов, але на кожне
запитання дозволили дати тільки
відповідь «так» або «ні».  Вона вважала,
що питання були неналежні. 

Більш того, прокуратура попросила
Світлану один на один зустрітися з
трьома правоохоронцями, які її
катували, у відділенні внутрішніх справ,
де її катували. Вона розповіла
представникові Amnesty International,
що відчуває себе в небезпеці і боїться,
що ця зустріч може виявитися дуже
болісною. Але, якщо вона не візьме
участі в цій зустрічі, розслідування
навряд чи буде продовжено. 

Індекс: EUR 50/010/2011 Amnesty International Жовтень 2011
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Світлана Помиляйко відразу після
звільнення з відділення міліції. Вже
можна побачити великі синці в неї на
руках та під лівим оком. 

«Я думала, що я там і
помру, і що безглуздо
вмирати таким чином.» 
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ВИСНоВКИ
За деякими оцінками, в Україні кожного
року сотні тисяч людей, можливо, є
потерпілими від знущань співробітників
правоохоронних органів. Порушення
варіюються від незначних порушень
Кримінально-процесуального Кодексу до
расових образ, вимагань, катувань та
інших видів жорстокого поводження та
допущення смерті під час перебування під
вартою. 

Цим порушенням сприяє культура
безкарності правоохоронців в Україні. На
скарги, які базуються на добре
обґрунтованих звинуваченнях у серйозних
порушеннях прав людини, часто дають
стандартну відповідь щодо відсутності
«ознак складу злочину». однак про
переважну більшість випадків, як
незначних, так і серйозних, потерпілі
зовсім не повідомляють владним
структурам, тому що вони бояться помсти
з боку співробітників міліції або не вірять у
те, що щось можна зробити. 

Уряд, нарешті, має зобов’язатися провести
комплексне реформування системи
нагляду за діями представників
правоохоронних органів. В першу чергу
необхідно вирішити найголовніші проблеми
– брак регулярного моніторингу місць
утримування під вартою, відсутність
незалежних органів розслідування та
небажання переслідувати працівників
міліції за законом. Щоб позбавитися
корупції, запобігти катуванням та
жорстокому поводженню та забезпечити
притягнення до відповідальності за
порушення необхідна ефективна реформа. 

оскільки Президент Янукович
задекларував, що він здійснює прямий
контроль за забезпеченням та
захистом прав людини, надішліть йому
листа, електронного листа або
повідомлення через twitter з вимогою
покласти кінець катуванням людей з
боку  співробітників правоохоронних
органів.  

закликайте його: 

 Створити систему незалежного
моніторингу місць тримання під вартою
(національний превентивний
механізм);

 Заснувати окремий  орган для
розслідування усіх заяв про катування,
який має бути незалежним від уряду та
правоохоронних органів;

 оперативно розслідувати дії будь-
яких співробітників правоохоронних
органів, підозрюваних в катуванні або
інших видах жорстокого поводження;

 Забезпечити повне та негайне
розслідування усіх заяв стосовно
катування та жорстокого поводження з
боку представників міліції у випадках
Якова Строгана, Сергія Фесіка,
Фірдосі Сафарова та Світлани
Помиляйко, а також Ігоря Індила, який
загинув під час перебування під
вартою.

Адреса: 

Президент Віктор Янукович
Вул. Банкова, 11
01220 Київ, Україна
Факс: +380 44 255 6161
Ел. пошта: press@stpu.gov.ua
twitter: @ua_yanukovych
Звернення: Шановний Президенте!

Стань прихильником 

Amnesty International: 

facebook.com/aiukraine 
vkontakte.ru/aiukraine
amnesty.org.ua
twitter: @Amnesty_UA

Індекс : EUR 50/010/2011
Ukrainian
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Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

amnesty.org

діЙТе зАРАз! 

Фото на обкладинці: Камера у відділенні
міліції в Україні, де  утримуються люди
до того, як їм буде висунуто
обвинувачення. 
© Сергій Світлицький / Demotix

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 всіма правами, проголошеними у Загальній декларації
прав людини та інших міжнародних правозахисних документах. 

організація не залежна від урядів, політичних ідеологій та релігійних
переконань та фінансується, в основному, за рахунок членських внесків і
доброчинних пожертвувань.
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додаткову
інформацію можна
знайти в звіті
організації Amnesty
International:  
«За відсутності

складу злочину: ціна

безкарності працівників

правоохоронних органів 

в Україні»  (Індекс: 
EUR 50/009/2011).
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Співробітники міліції на чергуванні

в центрі Харкова 
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