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масових порушень прав людини (Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства від 26 жовтня 1968 р., Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 р.); 
конвенції, спрямовані на захист груп населення, що потребують особливої турботи з боку держави (Конвенція про права 
дитини 1989 р., Конвенція про охорону материнства 1952 р., Конвенція про статус осіб без громадянства 1954 р. та ін.); 
конвенції, що мають на меті захист індивіда від зловживань з боку державних органів і посадових осіб. А також докуме-
нти, що передбачають можливість окремих осіб домагатися розгляду їх скарг (петицій) на свій уряд у міжнародних ор-
ганах (Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, поводження та 
покарання від 10 грудня 1984 р. Кожна країна світу, що взяла на себе зобов’язання виконувати міжнародні конвенції, у 
тому числі про права людини, повинна керуватися принципами і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодав-
стві. Держави, що взяли на себе зобов’язання виконувати міжнародні документи про права людини, зобов’язані створи-
ти умови для здійснення і захисту прав кожної людини. 

Отже, міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод людини і громадянина є важливими і мають значний 
вплив на внутрішнє законодавство як України, так і інших держав. Кожна держава повинна забезпечувати механізм реа-
лізації захисту прав та свобод своїх громадян. Це невід’ємна складова демократичної держави. 
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Особливе місце серед прав людини посідають невід’ємні права. Це права, відступ від яких (порушення) або обме-
ження яких не може бути виправдано ні за яких обставин. Якщо право на свободу, право на вільне пересування й навіть 
право на життя у визначених законом випадках держава може обмежити, то право, передбачене статтею 3 Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, є правом непорушним, реалізація якого за жодною озна-
кою, за жодних умов і за жодних обставин не може бути скасована чи будь-яким чином обмежена: «Нікого не може бути 
піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню». 

У міжнародній практиці (ч. 1 ст. 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984) під катуванням мають на увазі «будь-яку дію, якою 
будь-якій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від 
третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підо-
зрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації 
будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими особами чи іншими особами, 
які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди».  

Крім того, зазначено, що до терміну «катування» не включено біль або страждання, що виникли внаслідок лише за-
конних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняються ними випадково. 

Українське законодавство також включає норми, що повністю забороняють катування в будь-якому його прояві. Зок-
рема, на найвищому юридичному рівні, ст. 28 Конституції України визначає право кожного на повагу до його гідності:  

«Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, пово-
дженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам». 

Реалізація цього положення знаходить своє місце у низці вітчизняних законодавчих актів, включаючи постійне на-
гадування про заборону такого явища у відомчих інструкціях правоохоронних органів. 

Міжнародні договори визначають суб’єктом катування тільки наступних осіб: 1) державну посадову особу; 2) іншу 
особу, яка виступає як офіційна особа; 3) іншу особу – з підбурювання офіційної особи, чи з її відома, чи за її мовчазної 
згоди, у вітчизняному законодавстві – будь-яку осудну особу, що досягла 16-річного віку (ст. 127 КК України). 

Таким чином, проблема полягає в тому, що з огляду на національне законодавство суб’єктом катування може бути 
будь-яка особа, яка здійснила зазначені у статті дії, а не тільки представник органу державної влади (офіційної влади), 
що не відповідає букві та духові міжнародно-правових договорів. 

Розглядаючи мету і природу такого явища як катування, дуже важливими є ідеї французького філософа Мішеля Фуко, 
котрий, говорячи про гуманізацію кримінально-виконавчої системи, описує перехід об’єкта катування від тіла людини до її 
душі, від публічності до індивідуальної закритості. Катуванням піддається не стільки фізичне тіло (мучення), скільки честь, 
гідність, людськість людини. Про це необхідно пам’ятати не тільки законодавцям, а і працівникам правоохоронної сфери, 
представникам Національної поліції та Національної гвардії України при виконанні своїх службово-бойових завдань. 
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